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  Håvik skole 

 
 
 
 

Postboks 183, 4299 Avaldsnes ◦ Telefon: 52 81 23 00 ◦ e-post: havik@karmoy.kommune.no 

 
 

REFERAT FRA SU/SMU 29.10.2018 

 
Tilstede: Sunfrið H.i Gong (leder FAU), Johanna Gismervik (nestleder FAU),Solveig 

Hatteland (Lærerrepresentant), Erik Andre Mevik (SMU), Elida Instebø (leder 

Elevrådet) og Jonas Gismervik (nestleder Elevrådet) 

 

Fravær: Heidi Kjærland (politisk representant) og Sten Bårdsen (andre ansatte) 

 

 

Saker: 

 

*Høring på «Trafikksikkerhetsplanen Karmøy kommune 2018-2021» v/rektor 

-Noen av medlemmene hadde lest gjennom planen som var tilsendt og som omhandlet 

skole. Synes det var mye bra her, men ønsket at rektor skulle skrive høringsuttalelse på 

følgene: 

Vi har oversiktlige og ordnende forhold her på skolen. Skoleveien er de mer skeptisk til. Ved 

Lensmannsgarden v/ hovedveien «mangler» det delvis autovern. Det eneste som skiller 

elever som går/sykler og biler i 70 km/t er gressrabatt. Her bør det komme autovern på hele 

strekningen. 

SU/SMU uttaler at det jkan fort bli mye ekstra ansvar for lærere som skal ivareta og sikre 

elevens forståelse og innsikt av trafikkbildet. Foresatte må ansvarliggjøres. 

  

*Skolerute 2018/2019 v/rektor 

-Skolen planlegger fellesarrangement «Lyden av Håvik» 20.februar -19 og 

«Sommeravslutning» for alle foresatte og elever 12.juni -19 på ettermiddagstid. SU/SMU 

godkjente avspasering for elevene fredag 7.juni-19. 

 

*Status FAU v/FAU leder 

-FAU arbeider med en spørreundersøkelse til alle foresatte. De ønsker å få tilbakemeldinger 

fra foresatte om hvordan organisere 17.mai feiringen på Håvik skole. Denne 

spørreundersøkelsen vil komme ut snart og bør ferdigsstilles før jul. 

-FAU arbeider også med planleggingen av «Julegrantenningen» på Håvik skole nå. 
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*Status Elevrådet v/elevrådet 

-Elevrådet har nettopp laget «Fotballregler» ved grusbanen for elevene i friminuttene. Det 

var en del uenighet om hvilke klasser som kunne bruke de to grusbanene i friminuttene. Det 

er det nå satt regler på. Elevrådet har vært på besøk i alle klassene og informert om dette. 

-Elevrådet skal snart starte opp ny periode med «Garderobekonkurranse». Vinnerklassen får 

låne Vandrepokalen. 

 

*Tilbakemelding Spekter undersøkelsen og tiltak v/rektor 

-Rektor gjennomgikk de ferske dataene fra Spekterundersøkelsen fra 4.-7.klasse. 

Alle kontaktlærerne har utarbeidet et «Sosiogram» for å få en oversikt over relasjonene i 

klassen. Innsatsteamet på skolen har analysert dataene og kalt inn alle kontaktlærerne for å 

drøfte resultat og komme med tiltak videre i klassen. 

 

Selve resultatene på trivsel-mobbing-bråk ble gjennomgått. Her vises også til tidligere 

resultater fra vår 2017.  

  

 

 

Håvik skole 30.10.2018 

          Monica Jensen 

              Rektor 

 


