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REFERAT fra digitalt møte i SU/SMU tirsdag 13.april  
 

TIL STEDE: 
Silje Nesheim Bøe, Anne Berthe Jordal, Jeanette R. Andersen, Svanhild Munthe, Tore Høinæs, John Geir 

Knutsen og Jeanette Heiberg 

 

SAKLISTE SU: 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent 

 

Sak 2/21 Skoleruta 2021-2022 

  Forslag til vedtak: 

Norheim skole har planleggingsdager 17. og 20.sept pga. personalseminar på Svalbard. Vi 

flytter den kommunale planleggingsdagen fra 12.nov til 17.sept. 12.nov blir da vanlig 

skoledag. Ellers følger vi kommunal skolerute som vedlagt. Vedtatt. 

 

Sak 3/21 Ressurser – ansettelser.  

Rektor orienterte på møtet.  

 

Rektor informerte om at ressurstildelingen for neste skoleår er så lav at ut fra «normalt nivå» mangler 

skolen 2,7 årsverk. Skoleåret 2021-22 har vi kun fått timer til at hver klasse har 1 lærer pr klasse pr 

time i alle fag. Dette  fører til at vi bryter loven på flere områder:  

1. Skolen mangler 1,7 årsverk for å følge lærernormen. 

2. Skolen klarer ikke å oppfylle kravet om tilpasset opplæring/tidlig innsats for de elevene som 

trenger det. 

 

Saken har vært behandlet i SU/SMU, elevråd og i personalet/klubben. SU vil sende brev til 

statsforvalteren for å be om tilsyn på om Karmøy kommune driver i samsvar med lover og forskrifter. 

Klubben vil sende brev om situasjonen til Utdanningsforbundet. 

 

Sak 4/21 Informasjon fra rektor om «Korona-skolen» 

- Hjemmeundervisning 

- Rødt/gult nivå 

- Innspill fra elever, foreldre, ansatte 

Rektor informerte om når skolen hadde hjemmeundervisning på rødt nivå i trafikklysmodellen. Når 

skolen var stengt hadde vi ca 40 elever som fikk tilbud på skolen. Dette var barn med foreldre i 

samfunnskritiske yrker og særlig sårbare barn. Hjemmeundervisningen gikk bra takket være gode 

opplegg fra lærerne og den fantastiske innsatsen foreldrene gjorde denne perioden. Elevene ga uttrykk 

for at de savnet den fysiske skolen og vennene sine.  

 

Når skolen åpnet opp på rødt nivå ble flere klasser delt opp i mindre grupper. Vi er i en heldig 

situasjon og kan ha alle elevene på skolen hver dag og i alle timer pga at vi har egne innganger til alle 

trinn og nok areal til elevene inne når vi følger smitterelementet.  

 

Norheim skole 

 

Dato: 7.april 2021 

Saksbeh.: Jeanette N Heiberg 

Deres ref.: jeh 
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Sak 5/21 Ny Droppsone 

- Åpning? 

- Hvordan motivere til fortsatt gå/sykle til skolen? 

Rektor informerte om at skolens nye dropsone så og si er ferdig nå. Mangler kun oppmerking og 

skilting. Det er kommet klage på at innkjørselen er for smal, men det er laget slik fordi bilene skal ha 

lav fart i og rundt sonen. Elevene har gitt uttrykk for at de er fornøyde med at de har blitt hørt når de 

kom med innspill i planleggingen av trafikksikkerheten rundt skolen. Det ble drøftet om elevene og 

FAU skulle være med for å hjelpe til med dirigering når sonen blir åpnet opp for bruk. Rektor 

poengterte at skolen fremdeles vil at elevene skal sykle eller gå til og fra skolen. 

 

Sak 6/21 Eventuelt. Ingen saker 

 

 

SAKLISTE SMU: 

Sak 1/21 Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2020 

                             Rektor informerte om at skolen ligger på eller over landsgjennomsnittet på høstens elevundersøkelse. 

Ingen alarmerende resultater er et tegn på at skolen driver godt. Skolen har i flere år arbeidet spesielt 

mye med relasjonsbasert klasseledelse, vurdering for læring, elevsamtaler og PALS. Dette er nok noen 

av grunnene til at resultatene er så gode som de er.  

 

Sak 2/21 Aktivitetsplaner – Trygt og godt skolemiljø – orientering 

                             Rektor informerte om at han har skrevet 5-6 aktivitetsplaner på elever som ikke har det trygt og godt        

                             dette året. Det har spesielt gått på dette med jenteproblematikk og utestenging. Dette er noe som  

                            skolen planlegger å arbeide spesielt med neste skoleår. 

 

Sak 3/21 Bekymring for ressurssituasjonen neste skoleår. Mangler ressurser til å samtale med elevene 

og følge opp tiltak ang. Trygt og godt skolemiljø. Forslag om brev til Statsforvalteren.  

 

                            Viser til sak 3/21.  Ressurstildelingen til skolen har også  et tredje område der vi mener at  skolen 

bryter loven. 

3.  SMU er bekymret for at ikke skolen på en god måte kan oppfylle kravene i §9.a og sørge for at 

elevene har det trygt og godt. Dersom det oppstår en situasjon i en klasse, vil læreren ikke ha tid 

til å snakke med de involverte elevene i og med at det ikke kan forlate klassen for å snakke med de 

elevene det gjelder. 

 

Sak 4/21 Eventuelt, ingen saker.  

 

 

Vedlegg: 

 Brev til Statsforvalteren med vedlegg 
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