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Referat etter møte SU/SMU den 21.11.19 
Til stede:  

Fau: Ingrid Stava, Kjetil Sørlund.   

Ansatte: Aud Evelyn Pedersen, Hanne Grete Skåren, Ruth Herborg Hemnes.  

Elevrådet: Jonathan Vestvik 7a.  

Kommunens representanter: May Synnøve Rygh, politisk og Lena L. Simonsen, rektor.  

Ekstra representanter for SMU: Ida Brun (Fau), Sandra Tveit (Fau), Hanna Tjoland (elevrådet).   

 

SU: 

Sak 01/ 1920  Konstituering av SU. 

 

Leder –  Ingrid Stava (leder Fau) 

Nestleder – Hanne Grete Skåren (lærer)  

Sekretær –  Lena L. Simonsen (rektor) 

Andre medlemmer:  Se over.  

 

Sak 02 / 1920  Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 

Referatet ble sendt ut like etter forrige møtet. Ingen innspill. Referatet godkjennes.  

 

Sak 03 / 1920  Satsingsområder inneværende skoleår v/ rektor. 

 

1) Fagfornyelsen. Felles fokus på verdigrunnlaget, tverrfaglige tema, profesjonsfaglig 

fellesskap og dybdelæring. Etter hvert å dukke ned i læreplanverket.  

 

2) Skolemiljø: Nytt fokus på forebygging.  Innsatsteamet utarbeider ny plan for arbeid med 

sosiale ferdigheter. Vi-følelse i klassene og på skolen. Fellesskapet.  

 

3) Fortsette arbeidet med implementering av digitale verktøy i opplæringen. Aktive elever. 

Variasjon i arbeidet. 

 

Arrangement dette skoleåret: Påskemusikal.  

 

 

Sak 04 / 1920 Bruk av eksterne lokaler skoleåret 1920 v/ rektor.  

 

Klasserom i kirken, 7a: Positive opplevelser. Mulighet til ballspill utenfor. Godt samarbeid.  

 

Storhallen: Noen av elevene klager på at det er lang avstand, dette særlig ved dårlig vær. Noen 

ønsker kroppsøving i en mindre gruppe. Elever som kommer for seint til time er en utfordring for 

skolen, i tillegg til dårlig akustikk i hallen og enkelte misforståelser i forhold til andre leietakere.  

Hallen gir mange muligheter / godt aktivitetstilbud.  

Veavågen skole 
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Det kommer fram at det er noe ulik praksis med tanke på forseintkomming. Rektor tar dette med 

til møte med lærerne. 20 – 25 minutt bør være nok tid til å komme tidsnok.  

Jonathan etterspør regler med tanke på el-sparkesykler: Inntil videre blir de regnet som vanlige 

sykler. Elevene må bruke hjelm. Max-fart er 20km/time og de kan ikke ha sete.   

 

Svømming og mat og helse på Åkra: Positivt med unntak av transportutfordringer i oppstarten.  

 

 

Sak 05 / 1920 Aktuelt v/ Fau og elevrådet.  

 

Elevrådet:  

I høst har elevrådet jobbet med følgende saker:  

1. Fastsatt regler for kanonball. Utprøving videre. ‘ 

2. Evaluerer fordelingen av fotball-banene og karusellen.  

3. Har fått fikset basketball-korgene.  

 

Planlagte oppgaver:  

- Skal ha en runde i skolegården for å gjøre en vurdering av området/lekeapparatene.  

- Deltar i barnas kommunestyre i mai.  

- Drøfter saker som kommer fra klassene.  

- Vil foreslå fotballturnering etter at kanonballturneringen er avsluttet.  

  

Fau:  

Fau har hatt et møte i høst. Se referat.  

Påbegynt arbeid etter møtet: Vedlikehold av ballbingen og vedtekter Fau. Nytt møte 10.desember.  

 

Fra kommunalt Fau:  

Skolesjefen la fram hvilke konsekvenser rådmannens budsjettforslag vil ha for skolen. Dersom 

forslaget vedtas må karmøyskolen redusere driften tilsvarende 12 pedagogstillinger.   

 

Sak 06 / 1920  Skolerute 2020/2021 og forslag til avspaseringsdag etter kveldsarrangement 

(påskemusikal). 

 

Forslaget fra etaten ble lagt fram og vedtatt for Veavågen skole. Forslaget er likt for alle skoler i 

Nord-Rogaland. 

 

Su lar det være opp til lærerne og elevrådet, å bli enige om avspaseringsdager for påskemusikal 

inneværende år og for julemusikal skoleåret 2020/2021, men har følgende forslag:  

Våren 2020: mandag 18.mai, eller tirsdag 14. april (3.påskedag).    Våren 2021: tirsdag 18.mai 

 

 

Sak 07 / 1920  Eventuelt SU 

 

Nasjonale prøver høsten 2019. Resultatene ligger åpent på skoleporten.udir.no 

Veavågen skole: Engelsk: 49 /  Lesing: 48 /  Regning: 50 

Nasjonalt snitt: 50 – 50 – 50 / Karmøy: 50 – 49 - 50 

 

Hvordan bruker skolen resultatene?  

a) Som informasjon om den enkelte elevs ståsted til eleven og foresatte. 
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b) Lærerne analyserer materialet og setter opp tiltak innen jul.  

c) Skolenivå: Hvorfor gjør vi det dårligere i lesing, i forhold til regning og engelsk hvert år? 

Tiltak lesing er iverksatt og drøftes kontinuerlig i lærergruppa. Foreldre må ha fokus på 

ord og begrep, lesing. Legge til rette for gode leseopplevelser.   

 

 

SMU:  

 

Sak 08 / 1920  Trygt og godt skolemiljø på Veavågen, info v/ rektor.  

 

Plikten til å følge med – gripe inn - varsle – undersøke – sette inn tiltak – dokumentere. 

 

Skolen har gode rutiner på området. Når varselet har kommet til rektor, følges saken opp av rektor 

i samarbeid med innsatsteam/kontaktlærer. Innsatsteamet møtes hver uke.  

 

Hva skjer om det ikke er trygt og godt?  

Etter grundig undersøkelse setter vi opp tiltak i aktivitetsplan m/ dato for evaluering. 

Aktivitetsplanen sendes de foresatte. Både eleven selv og de foresatte blir tatt med i en dialog om 

situasjonen og om hvilke tiltak som vil gjøre det trygt og godt for eleven.  

 

Hva om skolen ikke tar tak i situasjonen? Om rektor er varslet og man ikke opplever at saken blir 

tatt tak i innen en uke, kan man kontakte fylkesmannen og få støtte der.  

 

 

Sak 09 / 1920 Eventuelt SMU 

 

Den siste tiden har vi hatt en del hærverk i skolegården, etter skoletid. Knuste flasker, barn på 

taket, søppeldunker som blir veltet. Både lærere og elever reagerer.  Rektor ber rådene drøfte 

situasjonen. Skolen informerer foresatte via Visma.  

 

 

 

Lena L. Simonsen 

rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


