GRIMSTAD KOMMUNE
Kultur- og oppvekstsektoren

HOLVIGA UNGDOMSSKOLE

Møtereferat

Unntatt offentligheten jfr §13 i Forvaltningsloven

Referat fra:

FAU-møte

Møtedato:

17. april 2018

Tid

19:30 – 21:00

Møteleder:

Mette Keller

Møtested:

Lærerværelset

Neste møte:

18. september 2018
kl. 19:00

Referent:

Rune Østreim

Ref.dato:

20. april 2018

Arkivkode:

Tilstede:
Forfall:
Sak
2817/18

Arne Haugland, Mette Keller, Sissel Torgrimsen, Lasse Renstrøm, Bente Skram, Elisabeth Thygesen Saur,
Rune Østreim
Jørgen Ugland

SAKSKOM.
Omvendt undervisning

Ansvar/vedtak
«Omvendt undervisning» i matematikk er en metodikk som er tatt i bruk av flere lærere på
en rekke skoler i Norge de siste årene, og erfaringer fra blant annet Landvik skole er
positive og spennende. Metodikken går i hovedsak ut på at elever ser en film med
gjennomgang av relevant fagstoff, samt effektive kontrolloppgaver til det de har sett, som
forberedelse til timene på skolen, og hvorpå timene på skolen går med til diskusjon og
videre arbeid med lærestoffet. På den måten er elevene mer aktive og delaktige i timene,
og det blir mindre tavleundervisning.
Realfaglærere på Holvika ønsker å undersøke metodikken.
Det kan eventuelt vurderes å invitere lærer fra Landvik eller Bjørn Ove Thue (som står
bak ressursnettstedet og bedriften Campus Inkrement) til en ressurssamling og/eller
demonstrasjon.

2917/18

3017/18

Informasjonsmappe/hefte
ved oppstart i 8. klasse

Temakveld med
representant fra FUG

Ref. sak 12-17/18, 19-17/18 og 24-17/18
Rektor forteller at informasjonsheftet er under utarbeiding, og vil sendes ut før sommeren
til foreldre/foresatt på høstens 8. trinn. På grunn av endringer i personalgruppen ved
skolen foreligger ikke timeplaner og lærerkabal for høsten enda, men det jobbes med
saken. Informasjonsheftet sendes ut via VismaMail.
Ref. sak 17-17/18 og 27-17/18
Datoen for temakveld med representant fra FUG er satt til torsdag 30.8.2018 kl. 18.00.
Jørgen holder kontakten med FUG.

3117/18

Mobilfri skole

Med bakgrunn i de felles-kommunale ordensreglene ved skoler i Grimstad kommune, er
det innført mobilfri skolehverdag ved Holvika ungdomsskole. Det var knyttet spenning til
hvordan innføringen av forbudet ville bli tatt imot, og hvilke følger en ville se at dette.
Rektor forteller om følgende erfaringer:

Noen svært få reaksjoner og henvendelser fra foresatte

Overraskende få negative reaksjoner fra elever, noen i starten, men avtok fort.

Den sosiale aktiviteten i friminuttene har økt, det rapporteres om mer brettspill,
kortspill, bordtennis mm.

Erfaringer fra skolens ansatte er at dette er positivt for miljøet ved skolen

Skolen er ekstra oppmerksom på at det ikke er elever som faller utenfor nå,
elever som kan oppleve det sosiale samspillet og de sosiale rollene som
utfordrende når mobil ikke kan benyttes
Selv om de nye fellesreglene legger føringer for alle elever, forsikrer rektor at arbeidet
med elevdemokrati og elevmedvirkning, også når det kommer til regler i klasserommet,
holdes høyt og videreføres ved Holvika ungdomsskole, noe som skolen scoret høyt på i
årets elevundersøkelse.

