Klassekontaktmøte, KG
5.mars 2019, kl.18-20
Tilstede: Klassekontakter fra ungdomsskolen og vgs.(totalt 23) + FAU
Nils Tore Sagen Mosvold (rektor), Ingunn Juul (ass. rektor/ daglig leder vgs) og
Lars Børge Holm (ass. rektor og daglig leder ungdomsskolen)

Velkommen v/Tove Bø Laundal, FAU-leder
Presentasjon av FAUs medlemmer
Gjennomgang av FAUs oppgaver og klassekontakt-rollen (se vedlagt ppt)

Skolen informerer v/rektor Nils Tore Mosvold
Takk for at dere er klassekontakter! En viktig rolle for klassene og skolen.
Skole-hjem-samarbeidet:
Det er skolens ansvar å støtte opp om hvordan samarbeidet mellom skole og hjem kan fungere best.
KG er organisert slik at kontaktlærer er førstelinja. De står klare til å ta i mot alle slags henvendelser.
Noen ganger kan det være fristende å hoppe over kontaktlærer og gå rett til avdelingsleder eller rektor.
Det er aldri feil å gå til rektor men det er ikke sikkert det er riktig at rektor skal inn i saken på det
tidspunktet. Bruk derfor kontaktlærerne!
Skolen ser at det av og til ventes litt for lenge før man tar kontakt. Ikke nøl med å kontakte skolen med
spørsmål, noe dere stusser på eller hvis dere har utfordringer.
IT
Overgangen til nytt administrasjonssystemet og ny læringsplattform har ikke gått som forventet.
Skolen har brukt mye tid og krefter på å finne nødløsninger. IST er leverandøren, de skal innføre
systemet i hele Oslo-skolen etter hvert. KG er pilotskole, det har ført til en del startproblemer.
Problemene er i ferd med å løses. Informasjon fra kontaktlærere om planer og lekser skal være
tilgjengelig for foresatte nå. IST har signalisert at foreldre får full tilgang i løpet av mars. Som en
foreløpig løsning ligger underveisvurderinger på It´s learning. For fullt innsyn kan foreldre logge seg
på sammen med elevene, de har full tilgang.
Skole-pc
Dette skoleåret fikk alle på 8.trinn og 1.trinn på vgs egen pc.
8.klassingene fikk pc fra skolen, mens vg1-elevene har en egenandel tilsvarende utstyrsstipendet fra
Lånekassen.
Dette har vært så vellykket at skolen vil sørge for egen pc til alle elever fra neste skoleår.
Parallelt med utstyr til alle har skolen også fokus på kompetanseheving blant lærerne.
Søknader til neste skoleår
Det er 9% økning i antall søknader til ungdomsskolen og 15% økning i søknader til vgs.
Økningen til vgs gjør det mulig å gå fra 5 til 6 paralleller neste skoleår.

Status ungdomsskolen v/Lars Børge Holm
Det er jevnlige møter mellom ass.rektor og avdelingslederne på ungdomsskolen. Stemningen på alle
trinn er god. Ser på kommentarene i søknadene til neste skoleår at mange har høye forventninger.
Kontaktlærerne legger vekt på å riste elever sammen når de starter på ungdomsskolen for å skape et
godt klassemiljø. Det etterstrebes at lærere følger elevene gjennom hele ungdomsskolen.
Det er ventelister til alle trinn på ungdomsskolen. Ventelistene vaskes regelmessig for å sørge for at
det er reelle søkere. Frist for å søke til 9. og 10.trinn er 1.mai. De som søker innen fristen går først i
køen.

17-mai: Vet foreløpig ikke hvilket nr skolen har i toget. Frelsesarmeens Hornorkester er forespurt om
å spille.
Polentur: Elevene reiser i to grupper i uke 43. Mandag-Torsdag/Tirsdag- Fredag. Elevene skal bo
sentralt og fint.

Status videregående v/Ingunn Juul
Det er 4 avdelingsledere på vgs: Språk/Engelsk – Norsk/Religion – Realfag – Samfunnsfag.
Dette året ble det for første gang satset på en ren S-klasse (samfunnsfag) og R-klasse (realfag) Disse
klassene har ekstra fokus på samfunnsfag og realfag også i fellesfagene. Denne ordningen videreføres
neste år, med en litt annen modell.
Oppfatningen blant kontaktlærere og faglærere er at miljøet på 1.trinn er ekstremt godt i alle
paralleller.
Elevene fortsetter i de samme klassene gjennom hele vgs, og er samlet i fellesfagene.
Elevens valg av fag styrer hvem de kommer sammen med i programfagene. Dette er en kabal ifht ulike
fagkombinasjoner.
Erfaringsmessig er vg2 et tyngre år for elevene. Mange får en motivasjonsdip rundt jul. Be elevene
oppsøke hjelp, det er et stort støtteapparat på KG.
Uke 43 er det studieturer på vg2 og vg3. Språkturer for 2.klasse og spesialturer for 3.klasse.

Klassekontakt-rollen
Informasjon om FAUs oppgaver og klassekontaktenes oppgaver (se ppt).
Deling av erfaringer rundt det å være klassekontakt og tips til hvilke aktiviteter som kan fungere for å
styrke klassemiljøet.
Flere trinn har hatt gode erfaringer med å arrangere klassetreff i kantina. Da sørger Morten
Strandskogen, som drifter kantina, for mat og pynting og man kan betale for maten direkte i kantina.
Et utvalg av gjennomførte aktiviteter:
-Julefest i kantina med elever, foreldre og søsken
-Ettermiddagssamling i kantina med elever og foreldre. Elever stod for Kahoot
-Julefrokost i kantina. Quiz om lærerne
-Julefrokost i klasserommet for elever og lærere. Elevene tar med litt mat hver.
-Overnattingstur til Blåhaughytta ved Sandbakken (speiderhytte) 3 Foreldre + elever.
Bål ute, tur på dagen, brettspill. Pris 350 kr for leie av hytte + mat.
-Tur til leirsted på Malmøya. Foreldre var der på kvelden. Elevene overnattet sammen med lærerne.
-Inndeling av foreldrene i årstidsgrupper . Da overlates aktivitets-ansvaret til foreldrene og det
gjennomføres aktiviteter flere ganger i året. Denne klassen startet også året med vennegrupper slik at
foreldre og barn skulle bli bedre kjent. (8.trinn)
Flere klasser har egne Facebook-grupper for foreldrene. Litt ulike erfaringer rundt dette. Noen
opplever at de har en arena for å snakke sammen, andre opplever at det er null respons på det som
legges ut i gruppa.
Det ble også en diskusjon om praksisen rundt gaver til lærerne. FAU gir jule- og sommergave til alle
lærerne. Det er likevel hyggelig å gi en gave til lærerne fra klassen i tillegg. Her er det ulik praksis i
ulike klasser. Dette er opptil hver klasse.
17.mai: FAU arrangerer salg av kaffe og kaker på skolen. Det et hyggelig arrangement og en god
tradisjon. 9.klasse og 2.trinn er ansvarlige for å bake kaker og gjennomføre arrangementet. Her trengs
det ca 10 kaker fra hver klasse. Klassekontaktene får mer informasjon når det nærmer seg.
Det oppfordres også til å ta vare på den gode tradisjonen for at elevene går i 17-mai-toget.
Polen-turen: Klassekontaktene samler inn penger og setter på kontoen til FAU, gjennom dugnad eller
innbetaling fra foreldre. En innbetaling pr klasse.

