Referat fra SU-møte, Solvang skole
Tid: tirsdag, 24. september kl. 18.00-19.30
Sted: Møterom 1, administrasjonen Solvang skole
Til stede: Karianne Espedal (FAU), Daniel Rolfsnes (FAU), Eli Heimark
(lærerrepr.), Gjertrud Kjellesvik (lærerrepr.), Matilda Hatlestad Selle (elevråd),
Karl Hovden Bauge (rektor)
Forfall: Egil Sundve (pol.repr.), Sølvi Bjørnevik (repr. andre ansatte), Øyvind
Haga Nesse (elevråd)

Saksliste:
Sak

1
– 2019/20 Godkjennelse av referat
Det ble diskutert hvorvidt referater skulle gjøres tilgjengelige før de
ble godkjent i neste møte.

Vedtak: Møtereferater legges ut så tidlig som mulig og at det i det neste
referatet eventuelt blir påført bemerkninger. Rektor sjekker rutinen.
Referatet fra 9. april ble godkjent.
Sak

2
– 2019/20 Rutiner for brukermedvirkning
Kort informasjon fra rektor og utdeling av aktuelt materiell og
dokumentasjon

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak

3
– 2019/20 Retningslinjer for samarbeidsutvalg
Kort informasjon fra rektor og utdeling av aktuelt materiell og
dokumentasjon

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak

4
– 2019/20 Konstituering
Det ble diskutert hvorvidt det var automatikk i at tillitsvalgt hadde
automatisk plass i SU.

Vedtak: Hvordan lærerrepresentantene velges tas opp igjen før skoleåret
2020/21.
Følgende ble valgt for skoleåret 2019/20:
Leder: Karianne Espedal
Nestleder: Daniel Rolfsnes
Sekretær: Karl Hovden Bauge
Sak

5
– 2019/20 Skoleåret 2019/20
Rektor informerte om oppstart av skoleåret og om satsings/fokusområder det arbeides med på skolen. Stort fokus på elevenes
trivsel og at Solvang skole skal være en god plass både faglig og
sosialt. Haugesund kommunes nye strategiplan og fagfornyelsen.
Det påpekes at det har vært store problemer med digitale enheter i
overgangen fra gammelt til nytt skoleår og at dette er brakt videre i
et forsøk på at det blir bedre rutiner til neste skoleår. Nytt lederteam
som bruker tiden frem til høstferien på å finne sin form. Det er
fortsatt utfordringer knyttet til utagerende elever.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak

6
– 2019/20 Saker fra FAU
FAU informerer om at de selv har innspill og ber om andre innspill
vedr. gjennomføringen av 17. mai-arrangementet hvor alle elevene
på skolene samles på rådhusplassen. Innspill vil bli sendt til KFU og
videre til 17. mai-komiteen. FAU spør om det også kan være plass til
1.-3. klasse i elevrådet. Trafikksikkerhet har vært tema i FAU-møte.
Beintøft-aksjonen diskuteres.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Sak

7
– 2019/20 Saker fra elevrådet
Elevrådet har kickoff for ny innsamlingsaksjon mandag 30. oktober.
Tre ukers innsamling av penger til Dyrebeskyttelsen. ER jobber for
at alle skal ha det bra og med trivselstiltak for elevene, som:
ryddeaksjon i gangene, Solidol, snøskulpturkonkurranse. Penger fra
Barnas bystyre skal fordeles. ER hører med klassene hva som bør
fikses og ordnes på skolen. Glade for nye målnett, men det mangler
fortsatt nett til to mål. Eli Heimark spør om ER vet noe mer om
baller til smashballstengene.

Vedtak: Rektor undersøker om nett til mål. ER tar videre spm. om smashball.
Øvrig informasjonen tas til orientering
Sak

8
– 2019/20
Går ut pga. forfall.

Saker fra Oppvekststyret/Bystyret

Sak

9
– 2019/20 Økonomi
Ny rektor har nettopp fått tilgang til økonomisystemene og hatt ett
møte med økonomi. Det går mot et betydelig underskudd for året.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak

10 – 2019/20 Møteplan høsten 2019
Det orienteres om rekkefølgen av og hyppigheten på møter.

Vedtak: Daniel Rolfsnes sender forslag til møteplan til rektor
Sak

11 – 2019/20 Eventuelt
Eli Heimark tar opp at det er en merkbar økning i negativ ordbruk
blant enkelte elever. Det ser ut til at det kan kobles til spilling av
online dataspill på ettermiddager/kvelder, hvor eventuell
problematikk tas med til skolen neste dag. Viser til at skolen har
hatt høflighetskampanje tidligere. Det tas også opp fra elevrådet at
det er tilfeller hvor eldre elever kan være slemme med yngre elever
med å si stygge ting.

Vedtak: Rektor tar dette opp først med elevrådet for å høre om de har syn
på saken om høflighetskampanje.

Karl H. Bauge
Sekretær SU

