
Tilstede: 
Christian Andersson, Susanne Haga, Marita Bergsodden, Mari Louise Sendstad, Anne Ødemoringen, 
Stig Håkon Kristiansen, Anita, Marianne Skogstad Torp, Kristin Sørlien (rektor) og Anders Hjelle 
(referent) 
 
Ikke tilstede: Torbjørn Granseth  

   
1. Rektors punkter 

o Skolemiljødag 
▪ Rektor opplevde dagen som vellykket både for elever, lærere og foreldre 
▪ Evaluering gjennomført i etterkant 
▪ FAU leder Marianne 

• Ungdomskontakten ønsker å koble seg tettere på miljøet 
• Man opplever at Andreas Amb sin tilnærming til et viktig budskap var god. 
• Man tenker det er en fordel at Andreas kan bidra med en rød tråd gjennom 

året sin han ikke bare er tilstede en enkelt dag. 
o QR kode - tilgang til elevenes OneNote 

▪ Per nå er det ikke mulig at foreldre får tilgang til elevenes OneNote. Dette grunnet 
for dårlige tekniske løsninger 

▪ Foreløpig uavklart når det eventuelt vil kunne komme på plass 
▪ Man må bruke elevenes brukernavn og passord for å kunne ha innsyn. Så lenge 

eleven er under 18 år vurderer rektor dette som forsvarlig ut fra et 
personvernhensyn 

▪ Timeplan skal sendes ut ukentlig via Transponder til alle klasser  
o Musikkprosjekt 10. trinn 

▪ Kulturhuset er nyoppusset, og det setter også krav til bruken for å holde det i 
orden 

▪ Settes opp forestillinger i uke 45 
▪ Prosjektet bidrar til god samhandling på 10. trinn med fokus på teamfølelse 

o Niende trinn har deltatt på Geitmyra 
▪ Kommunens matkultursenter i Brumunddal 
▪ Alle på trinnet skal ha en uke der i løpet av skoleåret 

o Studenter som gjennomfører Kroppsøving 
▪ Følges tett opp av lærere 
▪ Aldri alene i læringssituasjoner 

o Utviklingssamtaler gjennomføres i disse dager 
▪ For 8. trinn gjennomføres de i slutten av november.  

Dette er en samtale som er i tillegg til oppstartssamtalen som var ved skolestart.   
Samtaler for 8. trinn i november er nytt av året, slik at det ikke blir så lang tid 
mellom samtalen på høsten og våren.   

o Nasjonale prøver 
▪ Offentliggjøres 6. november 2019 
▪ Mye svake resultater på 8. trinn. Opplever det som noe rart i forhold til nasjonalt 

nivå. Utviklingsmessig ligger 8. trinn omtrent ett års utvikling bak nasjonalt nivå 
▪ Det blir gitt tilbakemelding til Moelv skole og fokus på et tettere samarbeid. Viktig 

at elevene får et godt grunnlag fra barneskolen og det skal ikke være slik at man 
ligger et år bak i utvikling i forhold til landsgjennomsnittet. 

o Foreldremøte 9. trinn 
▪ Gjennomføres uke 46 

 
 
 



2. Dugnadslister fra klassene 
o Niende trinn melder inn etter foreldremøte 
o Øvrige klasser ok. 

 
3. Byttekveld Spor1 

o Innlevering av klær skal skje mandag 11.11. fra kl. 17.00 - 19.00 
o Spor1 tilbyr to salgskvelder. Tirsdag 12.11 og Onsdag 13.11 

 
 

4. FAU MUSK på Microsoft Teams 
o Brukes som kommunikasjonskanal på felles plattform for FAU og klassekontakter. 

 
5. Natteravner 

o Christian opplever at det fungerer bra og er godt organisert 
o Kommunikasjon i all hovedsak via Spond, men benyttes melding og mail på de som ikke 

er på Spond 
o Den 14.11 er det også juniorklubb og man vil da prøve få med foreldre fra 

barneskoletrinnet også. 
o Tett samarbeid med politiet med tanke på stadig utfordringer knyttet til rusmiljøer i 

Ringsaker 
 

6. Eventuelt 
o Prosjekt Julegrøt 19.12.2019 
o Trenger behov for hjelp til oppvarming av grøten.  

▪ Cecilie Kristiansen skal forespørres siden hun er flink til dette. 
▪ Susanne Haga stiller 

o Kommunikasjon fra skolen / lærere 
▪ Ønskelig at det samkjøres mer mellom klasser når det er saker som vedrører hele 

trinnet. Det ønskes «fellesmeldinger» og ikke en melding for hver enkelt klasse 
(eks. turer, prosjekter, foreldremøter).  

▪ Generelt bør det sendes ut ukeplaner på Transponder. Per dags dato er det kun få 
trinn som gjennomfører dette.  

  
Det ble ikke tatt opp saker utover dette 
 
Neste møte er 11.12.19 

  
  

Anders Hjelle - 05.11.2019 
  

 


