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Saksliste 
Saksnr.  Tittel 

8/22    Nasjonale prøver  

Skolens resultater finner man ved å gå inn i Udirs statistikkbank. For Risør Ungdomsskole er 

resultatene for 8. trinn først og fremst et bilde på hvordan barneskolen har fungert, mens 9. 

trinn sine resultater sier mye om hvordan skolen jobber.    

Skolen har valgt å jobbe med leseresultatene, da dette er en grunnleggende ferdighet som 

påvirker alle fag.  

• Kontaktlærerne har analysert sine klasser, og laget oppsummeringer som alle lærere 

kan benytte. Dette er presentert for alle lærerne ved skolen.  

• Alle elevene har fått vite sine individuelle resultater 

• Trinnene øver på ulike lesestrategier. 8. trinn øver på ulike lesestrategier i alle fag.   

• 8. trinn leser skjønnlitterære tekster 15 minutter hver morgen.  

• Vi har også spissede tiltak for de elevene som skårer svakt på prøvene i form av 

lesekurs 

SU hadde følgende spørsmål og tilbakemeldinger til skolen. 

• Bør skolen lese mer digitalt? Hvordan liker ungdommene å lese tekster?  

• Elevrepresentantene i SU sier at mobilen er god til korte tekster, men at de 

foretrekker papirbøker til skjønnlitterær lesing.  

• Elevene liker at tekster og oppgaver brytes opp. Muligheten til å høre på tekster 

oppleves som god. 

 

 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
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9/22    Budsjett  

Skolens forslag til budsjett skal vedtas av politikerne i Risør. Det tas derfor forbehold om 

endringer i denne saken etter at innkallingen er sendt. Risør U har et budsjett for 2023 på 

24,6 millioner for 2023. Av dette er driftsbudsjett på cirka 2 millioner. Innenfor dette må 

skolen prioritere innkjøp av blant annet lærebøker, lisenser osv.  

• Skolens prioritering for neste skoleår er å komme i mål med innkjøp av læreverk som 

er oppdatert til LK20.  

• Det er også en plan om å oppgradere utstyret i kroppsøving, samt noe på 

musikkrommet.  

 

10/22    Sosiale tiltak for elevene  

Det er kjøpt inn bordtennisbord til inne- og utebruk. Vi frigjør et gammelt klasserom, slik at 

elevene kan benytte dette til sosiale aktiviteter. Dialog med renhold og teknisk er viktig i 

denne sammenheng. Elevrådet har sponset dette. Det blir sitteplasser på rommet.  

 

11/22    FAU-organisasjon  

Skolen ønsker at FAU registreres i Brønnøysundregisteret, sånn at de kan få bankkonto og 

VIPPS.  

SU er positive til dette. Saken behandles i FAU 6. desember.   

Det foreslås samtidig at skolens merkantile rådgiver blir sekretær for FAU, slik at man sikrer 

kontinuitet i arbeidet. Skolen er villig til dette.  

 

 

Mads Stebekk Moe 

Rektor Risør U 
 


