Referat fra SU-møte, Solvang skole
Tidspunkt: tirsdag 12. november 2019 kl. 18.00-19.30
Sted: møterommet i administrasjonen
Til stede: Karianne Espedal (FAU), Daniel Rolfsnes (FAU), Eli Heimark
(lærerrepr.), Gjertrud Kjellesvik (lærerrepr.), Sølvi Bjørnevik (repr. andre
ansatte), Egil Sundve (politisk repr.), Matilda Hatlestad Selle (elevrådsrepr.),
Øyvind Haga Nesse (elevrådsrepr.)
Sakliste:
Sak 11-2019/20

Godkjenning av forrige møtereferat

Vedtak: referatet ble godkjent.
Sak 12-2019/20

Saker fra elevrådet

Elevrådet har ikke hatt møter på tre uker siden lærer for elevrådet er sykmeldt.
Elevrådet spør om nett til målene som står midt på banen, og de forteller at de
ønsker å igangsette ryddeaksjon i gangene. Rektor informerer om at det etter
sist SU-møte ble meldt inn til Parkavdelingen at det manglet nett, men fikk svar
at dette ikke ville bli ordnet før tidligst i 2020. Rektor ønsker å delta på neste
elevrådsmøte for å høre hvordan det skal arbeides med ryddeaksjon.
Innsamlingsaksjonen er snart avsluttet. Det har kommet inn litt i overkant av
20.000 kroner, og det er fortsatt mulighet for å levere inn penger om en ikke har
blitt ferdig. Elevrådsrepresentantene i SU skal også representere Solvang skole
på fagdag om fagfornyelsen i Stavanger 19. november.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Rektor følger opp nødvendige saker.
Sak 13-2019/20

Saker fra FAU

Karianne informerte om saker fra sist FAU-møte. Registrering i
Brønnøysundregisteret er nå i orden. Sak vedr. barnetoget på 17. mai ble
diskutert. KFU er på saken og vil ta dette opp med 17.maikomiteen.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Sak 14-2019/20

Saker fra oppvekststyret/politisk representant

Egil informerte om saker fra Bystyret. Det er få forberedte politiske saker, men
mange spørsmål og svar i løpet av slike møter. Det ble i SU-møtet mest fokus på
spørsmålet om mobiltelefon i skolen og ressursmodellen.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Sak 15-2019/20

Saker fra skolen

Rektor informerte om resultatene fra de nasjonale prøvene 2019 og viste
utviklingen de fem siste årene. Videre ble det informert om at Børge Kallevik var
ny leder av skolekorpset, at skolen er resertifisert som Olweusskole og at det er

planlagt skolegudstjeneste med alternativt opplegg. Hovedsaken fra skolen
dreier seg om arbeidet rundt vold fra elever mot ansatte på skolen. Det er i
RiskManager registrert svært mange avvik som går på vold fra barn mot voksne
på Solvang. Det jobbes iherdig både på kort og lang sikt med å forbedre
situasjonen for og rundt elever som har utagerende atferd, men en kommer ofte
til kort i det daglige. Stor slitasje på ansatte. Skolens personale føler seg ikke
nok kompetente til å håndtere slike situasjoner og etterspør mer veiledning og
etterutdanning. Denne problematikken er også kjent fra andre skoler i
kommunen og rektor mener dette må løftes opp slik at en kan få bedret
arbeidsforholdene for de ansatte.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak omkring vold i skolen og behov
for kompetanse (f.eks. via «kompetanse for kvalitet») vil tas opp politisk av Egil
Sundve.
Sak 16-2019/20

Økonomi

Skolen styrer mot stort underskudd. Rektor forklarer tallene og viser til at store
deler av underskuddet skyldes reduserte inntekter på grunn av redusert elevtall
og slik rammemodellen er bygd opp.
Vedtak: Saken tas til orientering. Ressursmodellen tas opp igjen i politiske fora.
Sak 17-2019/20



Eventuelt

Forslag til skoleruta for 2020/2021 ble tatt opp.
Neste SU-møte blir 7. januar kl. 18.00.

Vedtak:
 SU har ingen innvendinger til skoleruta for 2020/2021.
 Det sendes innkalling til nytt SU-møte 7. januar.

Vennlig hilsen
Karl H. Bauge
Sekretær SU

