Referat SU – møte 21.10.20

Saker
1. Leder leste gjennom referat fra forrige møte, som ble godkjent.
2. Skolerute 20/21
a. Det var en kort informasjon rundt dette, før den ble godkjent av SU
3. Satsninger gjennom dette skoleåret V/rektor
a. Rektor fortalte at et av satsningsområder var fagfornyelsen, ansatte har jobbet med
å bryte ned kompetansemålene, slik at kompetansemålene for hvert trinn er
plassert. Dette gjøres for at det skal være lettere å lage årsplan.
b. Fokus – Dette er en ny form for å organisere deler av spesialundervisningen ved
Vegårshei skule. Dette startet i høst, og vil jobbes med utover dette skoleåret. Fokus
har kommet i gang.
4. Økonomi og drift
a. Rektor informerte om at som hele kommunen merker man at det skal spares. Dette
fører til at også enheten oppvekst må ta del i kutt. Hvordan dette vil slå ut i drift, er
vanskelig å si, men man må se for seg at tjenestetilbudet vil bli dårligere.
5. Saker fra elevrådet.
a. Telefon på skole, elevene ønsker å ha tilgang til telefon i friminuttene.
b. Være inne i klasserommene i friminuttene, særlig nå undre korona, da kan vær klasse
være inne i sitt klasserom.
c. Mere turneringer i hallen for klassene.
d. Leksefri skole.
e. Det ble også ytret et ønske om flere persienner på den nye ungdomskolen.
f. Trafikalt Grunnkurs.
Det var de innspill som kom, og elevrådet ble oppfordret til å sende dette inn, slik at
de ansatte ved skolen kunne ta opp dette.
6. Saker fra FAU
a. Det var ikke noen spesielle saker fra FAU, det som de nevnt var at noen klasser
mangler representanter i FAU. Dette har nå rektor sendt ut purring på.
7. Skolemiljø
Det ble snakket om at det generelle skolemiljøet er bra, men rektor tok opp dette med
hvordan elever snakker til hverandre. Rektor opplever generelt at språkbruken blant barn og
unge utvikler seg i negativ retning, og ser for seg at dette må jobbes med bredt. Det er viktig
at man også inkluderer nærmiljøet i denne type arbeid. Elevrådet kunne fortelle at det
stemte at man opplever at det «slenges» kommenterer blant elevene, som er negativt ladet.

