Referat fra SU/SMU mandag 6. mai 2019
Til stede: Maria Vaaje (elevråd ungdomsskolen), David Lines (elevråd mellomtrinnet),
Margrethe Røer (SFO-representant), Arndt Sverre Moland (ansatt og leder SU/SMU)
og Ingunn Lund (rektor og sekretær)
Forfall: Anne Sofie Halvorsen (ansatt), Mari Kjæret Granerud (ansatt), Hannelore
Karlsen (FAU-leder), Arild Flaten (politikerrep).
Saksliste
1. referat fra forrige møte
a. skoleruta som ble foreslått i forrige møte inneholdt en feil fra
Fylkesmannen. Denne ble rettet etter møtet, og ny skolerute for
2019/20 er vedtatt i kommunestyret.
b. ellers ingen kommentarer
2. satsinger for neste skoleår v/Ingunn
a. ny læreplan fra høst 2020: Vi bruker neste skoleår på å forberede
innhold og bruk av ny læreplan, og har satt opp kursing og arbeid med
dette i personalet. Vi vil ha et særlig fokus på overordnet del og regning
og lesing som grunnleggende ferdigheter.
b. nye digitale løsninger for elevene. IKT-Agder skal fra høsten starte
opplæring ut på skolene for hvilke muligheter som ligger i Office 365.
Dette vil bl.a. gi elevene og lærerne nye måter å samhandle digitalt.
3. skolemiljø:
a. Plan for trygt og godt skolemiljø: planen og ordensreglementet skal
revideres i vår. Den sendes på høring med høringsfrist 31. mai. I
hovedsak handler revideringen om mobilbruk på skolen, fokus på
særlig sårbare barn og elevens stemme i undersøkelse, tiltak og
evaluering ved bruk av aktivitetsplan i konkrete saker.
b. Tiltak på skolen: vi jobber forebyggende med ulike tiltak som bl.a. er
beskrevet i Plan for trygt og godt skolemiljø, og jobber med spesielle
tiltak der mobbing oppdages.
4. saker fra elevrådet
a. U-trinnet: Det fungerer dårlig med mobilløsninger slik det er nå. Enkelte
elever sier det blir mer sosialt i friminuttene uten mobil. Elevrådet
ønsker at mobilene skal tas inn i timene, men at de kan brukes i
friminutt. De ser også ulik praksis hos ansatte på skolen. Elevene på uskolen er negative til at mobiltelefonen tas inn, og mener dette er noe
ledelsen har bestemt. De har ikke tro på at reglene kommer til å bli
fulgt, da disse ikke er verken populære eller forståelige for elevene. De
opplever at lærerne bare er ute etter å ta telefonen til elevene, og at
elevene blir provoserte av dette, da de ikke får forklaring på hvorfor vi
har disse reglene. De opplever at de voksne holder fokus på reglene i
en uke eller to, og at det dabber av etter det.
i. Rektor fortalte om tiltakene som har vært gjennomført og
evalueringen av disse, som har ført til endringer i reglene. I
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b.

c.

d.

e.

tillegg tas tilbakemeldingene fra elevrådet med til lærerteamet på
ungdomsskolen og i ledelsen.
U-trinnet: elevene opplever dårlig informasjon om regler på skolen, og
eventuelle endringer. De opplever at regler er noe ledelsen bestemmer,
og ledelsen er upopulær blant elevene på u-trinnet. De ber om at
ledelsen blir mer synlig, og at de kommer mer ut i klassene.
i. Denne tilbakemeldingen tas med tilbake til ledelsen og til
lærerteamet på ungdomsskolen. Vi håper at opplevelsen og
rutiner for dette blir bedre etter dette.
U-trinnet: Går det an å bruke inngangen mellom biblioteket og skolen
på ungdomsskolen?
i. Dette er ikke en skoleinngang, og mellomdøren er låst mot
skolen. Dette fordi inngangen går inn til biblioteket som også er
åpen utenfor skoletiden.
U-trinnet: Skolen åpner kl. 8.45. Det er dumt for de som kommer tidlig.
Går det an å åpne tidligere?
i. Årsaken til dette er at renholderne vasker klasserommene på
morgenen. Elever som kommer tidlig kan sette seg i gangen til
adm.blokka/gammel u-skole. Skolens vaktordning starter også
kl. 8.45.
Mellomtrinnet: ingen saker innmeldt, men skal gjennomføre
kanonballturnering fredag 10. mai. Det kom også spørsmål om bruk av
buldresoppen i friminuttene. Ingunn drøfter dette på plangruppe og i
ledelsen forøvrig.

5. saker fra FAU
a. ingen innmeldte saker
Eventuelt
- ingen innmeldte saker
Takk for godt møte.
Ref. Ingunn Lund

