REFERAT SU – MØTE SOLVANG SKOLE 08.11.16
Til stede:

Brynjar Selsvold, Randi Lofthus, Sølvi Bjørnevik, Eli Heimark, Elisabeth Friis,
Tora Lofthus, Tea Dahl og Ingunn T. Færaas

Forfall:

Egil Sundve (Høyre)

Sak 10 – 2016 / 17 Godkjennelse av referat 27.09.16
Vedtak: Godkjent
Sak 11 – 2016 / 17 Saker fra FAU
- Sykkelstativ: FAU tar kontakt med kommunen om valg av modell
og montering. Forhåpentligvis er dette på plass i løpet av våren
2017.
- Bærbusker: Planting utsatt til våren p.g.a. frost.
- Carboot: 06.05.17. (på grusbanen)
- Disq i gymsalen 23.11.16 + på nyåret.
- Morsmåldagen/verdensdagen: Dette gjennomføres i vårhalvåret.
Vedtak: Sakene tas til orientering
Sak 12 – 2016 / 17 Saker fra elevrådet
- Aksjon 2016
- Vernerunder
- Forslag om å male benkene ute i friskere farger og ha en
«vennebenk».
- Dekke i ballbingen utslitt.
o FAU forsøker å legge press på kommunen for å få gjort noe med
dekke i ballbingen
Vedtak: Forslag om vennebenk tas opp igjen i elevrådet. Øvrige
saker tas til orientering
Sak 13 – 2016 / 17 Saker fra Oppvekststyret / Bystyret
Vedtak: Sak 13 utgikk p.g.a. forfall
Sak 14 – 2016 / 17 Skolegudstjenester
Viser til vedlegg fra FAU.
1. Rutine vedr innhenting av påmelding til kristelige aktiviteter og
alternative undervisningsopplegg:
Solvang skoles rutine er i samsvar med retningslinjene fra
Utdanningsdirektoratet. Skoleeier er gjort kjent med saken fra FAU
gjennom deltagelse i KFU. Skoleeier arbeider med innhenting av
dagens praksis fra alle skoler i kommunen. Det forventes videre

arbeid fra skoleeier i forhold til gjennomgang av regler og praksis i
kommunen. Saken kommer opp på Rektormøtet før nyttår.
Vedtak: Solvang skole avventer skoleeiers gjennomgang av
regler og rutiner og evnt felles retningslinjer.
2. Skolegudstjenester: sak fra FAU-rep.om å avvikle nåværende
praksis ved Solvang skole.
I følge Opplæringsloven kan skolen gjennomføre gudstjenester som
en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men ikke en
del av KRLE-faget. Gjennomføringen skal gjøres i samarbeid og
forståelse med foreldrene og elevene.
Solvang skole har tidligere hatt en gudstjeneste hvert semester, men
inneværende skoleår skal det være en som utsettes til vårhalvåret.
Saken om skolegudstjenester engasjerer både foresatte og lærere, og
det er stor aktivitet om dette i media. Saken skal opp på rektormøte
før jul, og rektor foreslo at saken tas opp igjen i SU etter det.
Vedtak: Informasjon og diskusjon tas til etterretning. Avventer
videre behandling av saken til skoleeier har
kommet med avklaringer evnt retningslinjer for
skolegudstjenester i haugesundsskolen.
Sak 15 – 2016 / 17 Skoleåret 2016 – 17
Årsregnskap 2016: Anslag skole: Overforbruk ca 200 000 skyldes
kraftige nedskjæringer for 2016 (ca 1 mill). SFO ser ut til å holde
rammene.
Budsjett 2017: Fortsatt stram økonomi. Budsjettarbeidet ikke ferdigstilt.
Utviklingsarbeid.
«Deep society learning»: 13 kommuner i Norge deltar. Lokale,
nasjonale og internasjonale samlinger. Læringsarbeid i tråd med tanker
for «Framtidens skole».
«Den naturlig skolesekken»: Et samarbeid med Naturfagsenteret. En
skolesatsing for å gi kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling
og klodens miljøutfordringer.
Strategiplanen for Haugesundsskolen. Fokusområde dette skoleåret er
«Klasse – og læringsledelse»
Sak 16 – 2016 / 17 Eventuelt
Neste møte: 21.02.17 kl 18. Da legges møteplan for våren 2017.

Ingunn T. Færaas

Sekretær SU

