Referat frå møte i SU ved HBU
Møte i samarbeidsutvalget 25/11-2020

Møtet ble holdt på Teams pga Covid. Tilstede var, Ellen (rektor), Line, Hilde, Stian, Marianne. Janne,
Embla. Celine og Ingunn B.H.
Ordstyrer: Ellen
Referent: Hilde

Skolemiljøet ved HBU: Ble sendt ut en melding i går angående “roasting” , dette er en negativ leik
som vi vil ha slutt på. Vi må ha hjelp av foreldrene. Elevene skal ikke føle seg utstøtt eller mobba.
Lærerne har fått i oppdrag å følge opp ekstra rundt dette, vi vet ikke hvor lenge det har pågått.
Artikkel i avisa (Ungdata) mange elever sier at de ikke trives. Noen reagerte på innlegget, og svarte
på det. De ville få frem at skolen er bedre enn sitt rykte, men at de ikke er helt fornøyd.
Konfliktløsning og forskjellsbehandling ble nevnt. I etterkant av undersøkelsen har vi fått varsel om
tilsyn fra Fylkesmannen. Skriftlig i første omgang. Veilederkorpset skal hjelpe oss i videre arbeid med
skolemiljøet. På systemnivå.

Vi trenger et godt skole/hjemsamarbeid .Det er viktig at foreldrene har tillit til oss. Dette ble
formidlet på foreldremøtene. Enkeltsaker skal rett til lærer/rektor. Det sosiale må på stell for at vi
skal ha en faglig utvikling. 10.tr. og 8.tr. hadde ikke hørt om “roasting” men at folk får ett dask i
bakhodet når de er nyklipt. Bra at skolen reagerer raskt.

“Coronaskole”: følger nasjonalt nivå nå, gult. Å holde meteren er vanskelig, blir en del mas. 8.tr. fikk
ikke hatt foreldrekveld og vist frem prosjektet sitt. Har vært 3-4 ansatte borte til enhver tid, pga.
symptomer og svar på testing. Blir merarbeid på enkelte, med det rullerer. Vi har ingen lærervikarer,
så er en krevende tid. Stian lurte på om det er vurdert faste vikarer frem til sommeren? Vil være en
coronaoppblomstring etter alle ferier. Vi må ha respekt for slitasjen til personalet. Ellen sa at vi er
lovet midler, men sliter med tilgang på kvalifiserte lærere. Må være en fast stilling. Hjemler til
politisk behandling. Janne minnet oss om kandidatsøk på “arbeidsplassen” 130 arbeidsledige i
Hemsedal nå (NAV) Ellen sa videre at vi har ute søknad om tilkallingsvikar på generell søker i vår
sektor. De fleste møter holdes på Teams, men har åpna for fysiske møter på utviklingssamtalene.
Smittevernreglene må da ivaretas.

Vi er redde for å måtte stenge ned skolen, vil ha elevene her. Elevene har en del begrensninger inne
og ute (kohorter). Forsterka voksentetthet og elevene må vente ute til de blir henta på morgenen.
Celine mente at skolen blir litt splitta når det er slik, men at det har vært bra for klassemiljøet. Ikke
alle uteområdene er like bra, men en må være litt kreativ. Embla sa at 8.tr. har blitt mer samla i
denne tida. Line og Hilde sa litt om situasjonen. Tøft for de ansatte med liten fysisk kontakt med de
andre, spesielt for de i 5.tr. som var nye på HBU. Litt pes å få elevene til å overholde
smittevernreglene. Bra at vi kunne åpne opp for at enkeltelever kunne komme på skolen da den var
nedstengt. Var fint å kunne hjelpe elever på Teams, via chat eller ringes. Litt stress å “ha over seg” at
en ikke må bli syk eller kjenne symptomer. Janne roste skolen for innsatsen som blir gjort. Hun lurte
på om noen har hjemmeskole nå? Ingen elever har trengt det. Fraværet må da være på 10 dager, har
stort sett vært 2-3 dagers fravær.

Nasjonale prøver ble off. 10/11 Skoleporten. 8.tr. lå under nasjonalt nivå i alle fag. 9.tr. hadde lesing
og rekning. Lå godt over nasjonalt snitt, det har de gjort tidligere år også. 5.tr. lå rett under i engelsk
og lesing, også lå de likt i rekning. Alle bedre enn forrige 5. Personalet begynte å analysere dette i
utviklingstida i dag. Stian lurte på årsaken til fremgangen i 5.tr.? Dette kan skyldes en langvarig
lesesatsing i kommunen, som kanskje bærer frukter. Litt tidlig å si om det er en trend. Ikke lett å
forklare. Elever kan ha en dårlig dag, noe som kan gjøre store utslag. Liten elevmasse.

Ingunn Blom Hagen var med på møtet i dag. Hun sitter i byggegruppa for ny skole. Hun presenterte
tegningene. Planen er å få spaden i jorda i mars 2021. Veidekke er entreprenører. Stian lurte på om
Ingunn har hatt dialog med andre skoler som har brukt Veidekke? Ja, Gol skule. Prosjektleder var
også med, han er nøye på detaljer. Alle på ledernivå, tillitsvalgte og verneombud er med i prosessen.
Entreprenørene har mye skolekompetanse.
Janne fortalte at politisk har de fått vite at bygget er innenfor budsjett, men ikke uteområdet. Det er
mye som ikke er avklart. Nærmiljøanlegget, flerbrukshall. Plass nok til kroppsøving. Tilgang til mer
ballspill. Ikke sikkert vi går inn for betongsirkelen. Prosjektgruppa er i kontakt med landskapsarkitekt.
Line sa at det er viktig med et kreativt uteområde for en god skolehverdag. Sandkasse og sykler til de
minste. Snøbrøyting og snødepot er tatt med. Janne sa at det er politisk vilje til at uteområdet skal
bli bra. Dette blir spennende!
Nytt SU-møte til våren. Send gjerne inn saker.

Ref. Hilde Halbjørhus

