Referat fra møte i SU/SMU onsdag 13. november
Til stede:

Elevrådsrepresentanter: Magnus Løwe og Davit Ohanyan
FAU representant: Lisbeth Songe Åsnes (FAU-leder)
Foreldrerepresentant SFO: Margrethe Røer
Politikerrepresentant: Carolina Moland
Ansatte representanter: Mari K. Granerud, Bjørn Helge Dahle
Arndt Sverre Moland (leder) og Ingunn Lund (rektor og sekretær)

Sak 1
Referat fra forrige møte
Referatet ble gjennomgått i møtet. Ingen kommentarer.
Sak 2
Skolerute 2020/21
Fylkesmannens forslag til skolerute ble lagt fram i møtet.
Ingen innspill, og skolen følger Fylkesmannens forslag for 2020/21.
Sak 3
Satsinger gjennom dette skoleåret v/Ingunn
Vi jobber med Fagfornyelsen (ny læreplan) dette skoleåret. Den nye læreplanen skal
gjelde fra høsten 2020, og vi jobber med forberedelser både med overordnede og
tverrfaglige temaer, og mer fagspesifikke temaer knyttet til norsk, engelsk,
samfunnsfag og matematikk.
Digital opplæring for ansatte i Office 365 starter våren 2020, og videre digital satsing
for elevene vil starte opp ved skolestart høsten 2020.
Sak 4
Økonomi og drift
Skolen drifter etter rammene som er satt for enheten. Vi har fått noen uventede
utgifter knyttet til gjesteelever og skyss, i tillegg til redusert statstilskudd i forhold til
tidligere år. Enheten har gjort tiltak gjennom hele året for å komme i økonomisk
balanse til tross for dette.
Sak 5
Saker fra elevråd
Mellomtrinn:
- elevrådet har sendt saker til rektor i forkant av møtet:
- rektor har sendt skriftlig svar på dette til elevrådskontakten.
U-trinn:
- elevene ser behov for mer opplæring blant ansatte på digitale flater
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- kantina: varmmat – det er ikke nok å kunne kjøpe en porsjon. Det serveres mindre
mat for pengene.
- ønske om nytt valgfag: natur, miljø og friluftsliv
- ønske om mobiltelefonen tilbake i friminuttene. «Ungdommen vil heller se på
telefonen enn å mobbe.»
- ønske om turneringer i hallen i matfri. Kan styres av elevene.
- ønske om å være inne i alle friminutt om vinteren, ikke bare i storefri. Vilje til å
utvide elevvaktordningen. Kan 9. trinn også være elevvakter?
- leksefri skole
- fruktordning til alle elever – kan vi få det tilbake?
- dårlig nettdekning på ny u-skolen. Det jobbes med løsninger for dette.
- noen elever får lov til å høre på musikk av noen lærere i noen timer. Ber om lik
praksis.
- elevene har hørt at noen får trafikalt grunnkurs på andre skoler. Det er ønske om
dette her også.
- ønske om å fordele prøver bedre utover uka, og gjerne ha færre prøver enn nå.
- elevene melder om at de er fornøyde med UDV, og at de får god oppfølging for
veien videre.
Rektor tar med sakene videre, og svarer elevrådet skriftlig.
Sak 6
Saker fra FAU
- FAU har hatt 2 møter i høst. Sakene derfra er tatt opp med rektor på forhånd, og er
svart ut:
- plan for innsamling til Polentur + holdninger og muligheter til å delta som
voksen på disse turene. Dette jobbes videre med i FAU.
- timeplan for u-skolen – spesielt for 8. trinn. Dette jobbes videre med på
trinnet mellom kontaktlærer og foresatte.
Sak 7
Skolemiljø
Det kom ulike innspill fra elever, foreldre og ansatte:
- det oppleves positivt at skolen satser på økt voksentetthet i friminutt, og at 4. trinn
har flyttet opp fra småskolen. Småskoleelevene har fått bedre plass til lek.
- elevråd melder om godt miljø. Sier de ikke opplever mobbing.
- synd at det kun er 10. trinn som sitter i fellesgangen på u-skolen. 10. trinn håper
ikke det virker som om det er de som jager de andre bort, for de mener det er åpent
for alle. Dette tas opp i elevrådet.
- det er hyggelige og høflige elever på skolen hos oss. Ansatte opplever det hyggelig
å være ute i friminutt.
- det er behov for blinker eller kastevegg for snøballkasting.
- mange bruker tilbudet Aktiv 365, og dette oppleves positivt for alle elevene. Fint om
også småskolen kan ha organisert tilbud i noen friminutt.
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Annet
- Arndt Sverre har vært leder for SU i 4 år, og står på valg nå. Han stiller til gjenvalg,
og klappes enstemmig inn.
Takk for nyttig møte!
Ref. Ingunn Lund

