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Referat SU – Skolemiljøutvalg 
5. april 2022 
 
Til stede: StianHeimtun, , Heidi Vea Brune, David Johan Thorsen, Lukas Stensland 
(for Lina Brattgjerd) , Aud Evelyn Pedersen, Randi Østhus, Hanne Grete Skåren og 
Elia Aase. 
 
Fravær: May Synnøve Rygh, Katrine Sævik, Lina Brattgjerd 
 

1/22 Godkjenne referat 

 Referat enstemmig godkjent. 

2/22 Undervisningsøkter på 60 min i Karmøyskolen 

 Skolesjefen og fagforeningene er blitt enige om at Karmøyskolen skal over til 60 min 
undervisningsøkter frå høsten 2022. Ungdomsskolene gikk over høsten 2020, 
Kopervik skole og Stokkastrand skole høsten 2021. 
 
KL 20 har en del nye krav til innhold i timene og 15 min ekstra undervisningstid pr 
økt vil gjøre det letter å imøtekomme dette.  
 
Skolene som har gått over melder om faglig 60 min gir bedre tid til dybde, tid til 
variasjon, elevene mer aktiv grunnet den ekstra tiden, en får tid til LK20 sine nye 
undervisningmetoder, samt å korke timen med en oppsummering. Har også fått mer 
tid til skoleutvikling i personalet med ukentlig møte på 2,5 time. 
Elevene meldte om at dette er mye bedre. Hadde 90 min før, nå har vi tittere pause. 

3/22 Skoleruta 2022-2023 

 Skoleruta blir satt at NordR. 
Når vi har arrangement på kveldstid, må disse tas av i tillegg. 
Til neste skoleår er planen å ha julespill i kirken i desember, samt en 
bygdekveld/innsamlingskveld før påske.  
 
Skolen foreslår å ta ut 1,5 dag for dette. Vi forslår tirsdag 30. mai og siste 
halvdel av fredag 23. juni.  
Enstemmig vedtatt. 

4/22 Elevrepresentantene har ordet 
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 Har vært lite elevråd i vinter pga coronarestriksjoner..  
Klassene tar med seg saker til elevrådet. Utedoen har vært oppe flere 
ganger. Elever var redde for at en kunne låse opp. Vaktmesteren fikset dette. 
 
Veavenner styrer leker som alle kan være med på. En skal nå velge nye 
Veavenner. 
 
Har også vært kanonball og fotballturnering. Delt i småskolen og storskolen. 
Kjekt å delta, og mange som kommer og ser på. Lærer Aud E som står i 
bresjen. Takk til henne.. 
 
 

5/22 Inkluderende skolemiljø 
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 Veavenn ble etablert i stedet for Trivselsledere som er enormt kostbart. 
Veavenn blir ledet av Katrine Sævik som også er elevrådsleder og sitter i 
innsatsteamet ved skolen. Dette ble stoppet en stund pga tiltak rundt 
pandemien, men er nå i gang igjen.  
 
Fellessamlingene våre har fått en fin form med flinke elever. Vi har strenge 
rutiner på hvordan vi kommer til samling, hvordan vi oppførere oss på 
samling og klassene evaluerer samlingen etterpå. Elevene øver seg på å 
være et godt publikum og i løpet av skoleåret er klassen på scenen 2 ganger.  
Disse ble stoppet pga tiltak rundt pandemien, men nå er vi i gang igjen.  
 
Spre litt glede! Ble satt i gang i november fordi vi voksne på skolen reagerte 
på hvordan elevene snakket til hverandre og til oss voksne. Vi hadde en 
aksjonsmåned som bestod av fokus på hvordan, men også en streng rutiner 
på hva som ville skje hvis en brukte uakseptabelt språk mot medelever eller 
voksne. Vi er fornøyd med den utviklingen dette fokuset gav, men ser at vi 
må holde fokuset oppe hele tiden. Den strenge rutinen gjelder også annen 
krenking av andre. Lærerne liker denne rutinen; at vi er samkjørte på hva vi 
gjør når noen blir krenket. Elevene bekrefter også at de voksne reagerer 
ganske likt på skolen vår.  
 
Elevundersøkelsen ble tatt 1.12.21, i 5.-7.klasse. Den viser at elevene på 
skolen mener at de mestrer de oppgaver de får. Likevel sier elevene at de 
ikke er motivert. En liten gruppe elever sier at de ikke får nok utfordringer i 
noen fag, mens de fleste sier at de får nok utfordringer.  
Noen elever viser interesse for å lære, men det finnes en gruppe elever som 
mener at de ikke liker skolearbeidet spesielt godt, og som heller ikke 
prioriterer å bruke tid på skolearbeidet. 
De fleste elevene sier at de trives godt og at de har noen å være med i 
friminuttene (4,73). Viktig at skolen får identifisert de som ikke har noen å 
være med og får satt inn tiltak for å bedre dette. 
 
De fleste elevene sier at de har det trygt og godt på skolen, at de har noen å 
snakke med hvis de ikke skulle ha det trygt og godt, og de tror at læreren bryr 
seg om de og har tro på de.  
Mobbing forekommer sjelden, men en liten gruppe elever sier at de er blitt 
mobbet på skolen de siste månedene. Skolen ligger på gult, nærmere grønt 
enn rødt.  
Arbeidsro har vært lav, men er på vei opp.  
Elevene melder at de voksne stort sett reagerer likt ved regulering og at de 
stopper ting de vet om. 
 
Spekter er en klassemiljøundersøkelse som blir gjennomført i oktober og 
mars. Denne sier noe om dynamikken i klassen, hvem har venner, er det 
noen som må sjekkes mer ut på vennefronten, hvem er det i klassen som 
bestemmer mye og blir noen mobbet. Datatilsynet har vært skeptisk til om en 
kan gjennomføre en slik undersøkelse uten at det er mistanke om at noen 
ikke har det bra. Derfor er det nå rigget en forundersøkelse. Er det bra, blir 
det ikke noe mer. Kommer denne ut med mistanke om noe mer, skal den 
gjennomføres i sin helhet.  
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Skolen liker denne veldig godt da en her, i motsetning til elevundersøkelsen, 
får vite hvem som ikke har det trygt og godt på skolen.  
 
Innsatsteamet ved skolen består av rektor, inspektør og spes.koordinator 
Lise-Lotte Austevik, sosiallærer Sølvi Langelandsvik og elevrådslærer Katrine 
Sævik.  
Innsatsteamet har møtet annen hver onsdag (ved behov hver onsdag). Da tar 
en opp eventuelle nye saker, undersøkelser som pågår og saker som blir 
vedlikeholdt.  
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6/22 Nye Veavågen skole 

 I løpet av høsten lagde en ferdig Rom- og funksjonsprogrammet som ligg til 
grunn for arkitektene. I vinter har en sett på ønsker for uteområdet, som nå er 
sendt over til landskapsarkitekt.  
6. april skal rektor i møte for å få se første utkast til tegninger av skolen. Det 
gledes!! 
 
Rektor litt skeptisk til at droppsone er ca 5 min gange fra skolen. Det kan bli 
en utfordring for de som skal levere 5-6-åringen til sfo om morgene, og når 
en skal hente. Folk har det ofte travelt og her har en 10 minutters gang til og 
fra bilen. 
Rektor ser også at det samme gjelder personalet når en skal ut i møter etc.  
 
Rektor er blitt kontaktet av en person i bygda som er opptatt av at Veavågen 
sin identitet og arv blir ivaretatt i ny skole. Nevner da spesielt anker og 
vannfortene fra skolegården. 
Rektor enig i at vi må jobbe med skolen sin identitet. Hvem er vi på denne 
skolen? Hvordan vil vi at det skal være?  
I dette arbeidet må vi ta med elever, fau og personalet.  
Veavågen = vågen ved skogen 

7/22 Fravær i skolen 

 Det har vært stort fravær i skolen dette skoleåret. Karmøy kommune har 
tydelige rutiner på hva en skal gjøre fra 10 dager fravær pr skoleår. Disse har 
vi måttet fravike dette skoleåret da pandemien har gjort at barn har måttet 
være hjemme.  
For å demme opp for dette har klassene hatt oppgaver etc liggende i 
Showbie slik at de har kunne jobbe hjemme når de egentlig har vært friske 
nok til det. Dette er avhengig av de der hjemme; forventning til at barnet skal 
jobbe med skole. Oppgavene skal være slik at en kan jobbe med det selv.  

8/22 Aktuelt fra Fau 

 Fau tok opp mobbing på skolen. Det ryktes at det var mobbing, men andre sa 
de hadde motsatt oppfatning; at skolen tok mobbing på alvor.  
En tok opp hva fau kan gjøre for å jobbe for bedre skolemiljø. Elev-foreldre-
kveld. Legge til rette for at elever og foreldre blir kjent.  

9/22 Eventuelt 
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 Skoleruta 2021-2022 
Skolen gjennomfører påskespill i kirken torsdag 7. april. Dette gir en dag til 
avspasering. Skolen foreslår å ta tirsdag 7.juni. 
Enstemmig vedtatt?? 
 
Leie av kirken 
Skolen har sagt opp leieavtalen med kirken og gjør nå biblioteket om til et 
stort klasserom. Biblioteket får et mindre lokale i kjelleren på 
administrasjonsbygget. Det nye klasserommet er straks klart og 7a skal flytte 
inn før de tar påskeferie. 
 
Skoledagsrytmen blir endret fra neste skoleår.  
Skolesjefen og fagforeningane er blitt enige om at Karmøyskolen skal over til 
60 min undervisningsøkter frå høsten 2022.  
Oversikt over skoledagen er sendt ut til foreldrene.  
 

 
 
  
 
 
 
 
Referent Elia Aase, rektor 
 
   


