Referat fra SU-møte, Solvang skole
Tidspunkt: onsdasg 22. januar 2020 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), Matilda Hatlestad Selle (elevrådsrepr.), Øyvind Haga Nesse
(elevrådsrepr.)
Møtte ikke: Eline Jacobsen Vikse (politisk repr.)

Sakliste
Sak 18-2019/20

Godkjenning av forrige møtereferat

Vedtak: referatet ble godkjent
Sak 19-2019/20

I

Saker fra elevrådet

Elevrådet fikk inn 23.211 til Dyrebeskyttelsen etter aksjonen i høst.
Penger fra Barnas bystyre har blitt brukt til KIN-ball og fotballer. Elevrådet
har nettopp avsluttet en ryddekonkurranse som 6B vant. Innspill fra
Gjertrud om det kunne blitt ryddekonkurranse inndelt i klasser: 1.-4. trinn
og 5.-7. trinn neste gang. Hvis det blir snø ønsker elevrådet å ha en
snøskulpturkonkurranse for 1.-4. og 5.-7. trinn. Elevrådet spør om det blir
diskotek og får bekreftet fra FAU at det blir den 12. februar – for 5.-7.
trinn. Solidol vil bli arrangert for 4.-7. trinn i løpet av våren – elevene vil
snart få invitasjon fra elevrådet.
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning.
Sak 20-2019/20

Saker fra FAU

Saker fra KFU: mest om arbeid vedr. mobilfri skole. Delt syn på dette på
skolene. FAU på Solvang støtter forslaget om mobilfri skole. Det arbeides
også med å styrke tilbudet på Fagerheim skole for ungdomsskoleelever.
Hagland skole ble nevnt ifm. med en eventuell samdrift av disse. Trafikk:
mange reagerer på at det kjøres forbi innkjøring forbudt-skiltet. Det har
også vært gjennomkjøring øverst i bakken fordi en bom har stått åpen.
Denne er nå stengt. FAU etterspør flere kontroller fra politiet og ønsker en
anonym spørreundersøkelse til foreldrene som spør: *Kjører du? *Hvorfor
kjører du? *Hvilket klassetrinn går eleven din i? *Hvor ofte? FAU spør
videre om gymsalen er åpen. Det blir temakveld i mediateket med
paneldebatt rundt temaet «Vold i nære relasjoner» onsdag 5. februar kl.
19.30-21.00. Sommerfesten: dette er en viktig inntektskilde for korpset,
og spm. om denne skal fjernes bør tas opp med dem før vi spør foreldrene
hva de mener.

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Rektor undersøker med
politiet vedr. trafikkontroller og undersøker om det går an å lage en
anonym spørreundersøkelse. Rektor undersøker med korpset vedr.
sommerfesten.
Sak 21-2019/20
representant

Saker fra oppvekststyret/politisk

Representanten møtte ikke.
Vedtak: Rektor undersøker om vi har riktig kontaktinformasjon for
representanten.
Sak 22-2019/20

Saker fra skolen

Vold og trusler: Det Det arbeides med å finne gode leverandører av det
skolene har behov for i kommunen. Ikke nødvendigvis det som vi fikk kurs
fra i høst. Miljøarbeiderne i fokus. Vi er anbefalt å lage ROS for bedre å
ivareta de ansatte som står overfor utagerende elever. Skolens
tillitsvalgte, verneombud og rektor har begynt på dette arbeidet og blant
annet hatt møter med hovedverneombud og kommunens HMSrepresentant. I møtet ble det debatt rundt begrepet «krenkelser».
Elevundersøkelsen – mye grønt, noe som betyr at det er gode
resultater. Elevene rapporterer i hovedsak at de trives på Solvang skole.
Det er lite mobbing. Elevene etterspør større faglige utfordringer. Lærerne
har gjennomgått resultatene i egne klasser/trinn og satt opp områder de
eller Solvang skole bør ha fokus på fremover. Resultatene blir
offentliggjorte på www.skoleporten.no i februar.
Rutiner ifm. sak fra Fylkesmannen (kap. 9A). Det er viktig med fokus
på elevens psykososiale miljø. Alle elever skal ha et trygt og godt
skolemiljø. Vi har fått pålegg om å konkretisere/forbedre rutiner vi
allerede hadde. Dette betyr at vi har hatt kap 9A som tema i starten av
vårhalvåret, og vi har informert om relevant regelverk.
Sak i Haugesunds Avis vedr. spisepauser: Ok artikkel som fint viser
hvordan en slik matpause kan arte seg. Rektor har tillit til at innholdet i
spisepausen er variert, at den ivaretar elevens behov for å få tid til å spise
og at det er en bevisst holdning til å bruke skjerm i den tiden.
Nye pulter: 3A hadde behov for nye pulter og stoler. Skolen fikk ekstra
tilskudd fra avdeling skole til innkjøp av dette, og de ble levert like før
juleferien.
Fagfornyelsen: det forventes at det legges mye arbeid ned i
forberedelsen av dette, og det settes av mye fellestid for lærerne til dette.

Smartklokker – info fra skolekontoret: Smartklokker er å anse som
mobiltelefon og kommer dermed inn under reglementet for disse. På
Solvang skole betyr det at de skal være avslått og ligge i sekken i løpet av
skoledagen.
Info fra 17. mai-komiteen: Toget forlenges med ett kvartal, ellers blir
det som før på selve rådhusplassen. Skoler anbefales å starte med egne
arrangementer kl. 12. 30 eller senere.
Vedtak: informasjonen tas til orientering
Sak 23-2019/20

Økonomi

Har gått mindre i minus enn prognosene tilsa i høst. Personalet på
Solvang har jobbet godt for å minske underskuddet. Budsjettering i gang.
Ytterligere nedgang i elevtall til høsten. Forventer at vi må ned i
bemanning, men ikke klart om dette blir ivaretatt av diverse permisjoner
mm. Forslag til ny ressursmodell fører til høyere tildeling til
spesialundervisning pr. elev, men vi vil ikke kunne få ekstra tildeling til
det som kalles kategorielever med spesielt store behov.
Sak 24-2019/20
Ingen saker.
Vennlig hilsen
Karl H. Bauge
Sekretær SU

Eventuelt

