Referat SU møte 31.januar 2022
Tilstede:
Kjersti Frostad (Rektor), Jesper (Elevråd), Philip(Vara), Eirunn Olsen(FAU), Even Nielsen (Avd.leder
SFO), Espen (Teams)

Trafikksituasjonen rundt skolen:
Eirunn innleder om saken rundt trafikksituasjonen rundt skolen. Særlig veien om går ovenfor
skolegården, og bak gammelskolen.
Forslag fra politiet: Innkjøring forbudt i et gitt tidspunkt, for å unngå mye trafikk der, særlig rundt
kulverten.
Dette betyr at drop-sonen som er i dag, langs gjerdet, samt ved HIL-huset, blir dropp-soner. Se eget
kart i saken. Nabo-varsel er sendt ut til de nærmeste boligene.
Espen støtter forslaget, og nevner at siden politiet går foran, har han stor tro på at dette kan bli bra.
Eirunn foreslår en stor kampanje med Visma-meldinger, ranselpost, HT involveres, osv.
Rektor oppfordrer elevrådet til å være delaktige i informering til foreldre.

Fravær blant de voksne på skolen.
Rektor spør elevrådet om hvordan det har vært for elevene etter jul? Elevrådet syns det har vært
bedre etter jul. De er glad for å ha fått tilbake kontaktlærer på trinnet etter sykefravær.
SFO:
Stort fravær på SFO, sykefravær. Naturlig fravær. Bedre etter jul.
Trivselsundersøkelsen, 7.trinn.
Hva tror elevrådet er resultatet av undersøkelsen?
De tror det vil være forskjellig, men de tror også at de fleste svarer at de har det bra.
Stort sett gode resultater på undersøkelsen.
Vi har meget lave mobbetall (4,5), og høy trivsel. Dette er positivt. Noen barn nevner også at de har
blitt kalt stygge ting.
Nettbruk og spilling: Dette er arenaen der det er mest stygg ordbruk.
I fjor ble det tatt på noen trinn hvilke ord som ble brukt blant elevene. Disse ordene ble delt med
foresatte på foreldremøter.
Ord som går på etnisitet, legning, utseende er uakseptabelt.

SEPU-undersøkelsen

Kun 56% har deltatt på undersøkelsen. Dermed er ikke undersøkelsen valid.
Personalets besvarelse i T2 kan brukes i undersøkelsen.
Hvordan har elevrådsrepresentantene opplevd Korona? Skolen ble kjedeligere, mindre sosialt. Det
var færre aktiviteter og undervisningen har i hovedsak vært med klassen.
Leseløft:
Skolen har et fokus på lesestrategier. Særlig jobb mot barn med dysleksi. Jobb mot at barn skal bli
mere selvstendig i jobb med nye tekster. Jobb med tankekart, notater osv.

Aksjonslæring: Lesing og regning i alle fag vi være tema for 4. tom 7. trinn i 10 uker. Skolen er i
planleggingsfasen akkurat nå.
Nasjonale prøver:
Vi var under landsgjennomsnittet på 5.trinn. Vi har mange elever som er midt på treet når det gjelder
resultater.
Vi har hatt store utfordringer med PC-er som ikke fungerer som de skal. Dette har vært belastende
for elever som har blitt kastet ut av de nasjonale prøvene.
Vi har da bestilt 30 nye pc`er. Disse vil bli brukt til blant annet prøver.
Korona:
Vi er på grønt nivå.. På grunn av pågående smitte har skolen vil beholde den organiseringen som er i
utetiden, med at hvert trinn har sitt område.. Trinnene har eget område.
Mobiler og mobilklokke: dingser med opptaksmulighet, billedtaking, video osv. er ikke lov i timen.

Neste år og ressurser:
Årets 1.trinn slåes sammen til 2 grupper neste år. Det blir mindre sårbart ved fravær. Det samme
gjøres med neste års 5.trinn. Gruppene settes sammen av lærerne og ledelsen. Det gjøres
pedagogiske vurderinger og erfaringene fra i fjor, tas med i arbeidet.

Utbedring etter avvik
-

Det er kjøpt inn solskjerming til småtrinns fløyen.
Det er kjøpt inn benker til første trinn.

Uteområdet
Brøyting: Det har vært ekstremt mye snø. Dette har gjort at det vært utfordringer med oppbevaring
av snø.
Skolen har hatt utfordringer med tømming av søppel. Dette er meldt videre.
Hva med søppelhåndtering til sommeren: Er det en plan? Espen opplyser at det er planer for
sommeren 2022.

Even Nielssen
Ref.

