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 REFERAT SAKLISTE SU 10.11.20 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent 

Sak 2/20 Konstituering – valg av leder, nestleder, sekretær 

Forslag til vedtak: 

- Leder: Silje Nesheim Bøe 

- Nestleder: Anne Berte Jordal 

- Sekretær: Jeanette Nesheim Heiberg.  Godkjent 

Sak 3/20 Informasjon fra rektor om planer for skoleåret 2020/2021 

- Korona. I trafikklysmodellen er vi for øyeblikket på gult nivå. Karmøy og nabokommunene har like 

regler  

- Ny læreplan. Ny læreplan ble innført i høst. Norheim skole har jobbet med denne de tre siste 

årene. 

- Nye læremidler. Karmøy kommune har gått inn for å ha kun elektroniske læremidler. De ulike 

skolene prøver ut ulike nye digitale læremidler dette skoleåret. 

- Studenter fra Bergen – Korona. Norheim har for tiden studenter som er i praksis fra Bergen og fra 

videregående skoler i distriktet. Studentene fra Bergen har blitt koronatestet to ganger. Det er 

bestemt at praksisperioder for studenter skal gå som normalt. 

Sak 4/20 Trafikksikkerhetstiltak – Droppsone – Hjertesone 

Trafikksikkerhetstiltak på Norheim har startet opp i høst ved hjelp av koronamidler. Arbeidet med 

droppsone og parkering ved Nordhuset startet denne uken, og etter hvert kommer gangsti med lys, 

fortau , sykkelsti fra Spanne og skilting ved skolen.  

 

 

 

Norheim skole 

Til medlemmer i SU/SMU Dato: 10.11.20 

Saksbeh.: Jeanette N.Heiberg 
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SAKLISTE SMU: 

Sak 1/20 Info fra Innsatsteam – 

1. Aktivitetsplaner høsten 2020. Norheim har i høst laget fem aktivitetsplaner.  

2. Trygt og godt skolemiljø under Korona.  Friminutt kohortvis har vært trygt og godt for elevene 

og oversiktlig og lettere å følge med for de voksne vaktene. 

Sak 2/20 Spekter – Samordningsteam. Samordningsteamsmøtene for klassene er i gang. Klassene 

starter med å ta den ikke anonyme spørreundersøkelsen Spekter, som kontaktlærerne følger opp 

med elevsamtaler. Alle SOT møter starter med en drøfting av klassemiljøet i de ulike klassene.  

Sak 3/20 Eventuelt. Elevrådet savner fellesarrangementer som f.eks. forestilling, elevkveld og 

morgensamlinger. De vil ta opp i elevrådet om det kan lages alternative arrangementer, f.eks. ute.  

FAU spanderer uteleker på elevrådet som rektor skal bestille. 
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