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SAK  

1 Konstituering av SU 

 Unni Opgård Bøe ble valgt til leder 

 Pål Larsson ble valgt som sekretær 
2 Skolens visjon, verdier og holdninger 

 Disse ble presentert, og fikk gode tilbakemeldinger 
3 Skolens satsinger 

 Disse ble presentert og gjennomgått. Det var ingen kommentarer utover at SU 

støttet opp om dem. 

4 Ordensreglement  

 Ordensreglementet ble gjennomgått, og endringer ble presentert 

 Det ble presisert hvor viktig det var at lærerne gikk gjennom disse sammen med 

elevene i begynnelsen av skoleåret. 

5 SFO 

 SFO har ca 128 barn og 15 voksne. Vi fokuserer mest på fri lek, fysisk aktivitet og 

er mye ute. Den frie leken er noe av det vi syns er viktig for sosial læring og trivsel. 

 Det kom kommentar om at foreldre har ulike forventninger til hva SFO er. Dette 

må vi prøve å avklare før barna begynner på skolen. Unni tar dette opp i gruppa 

som jobber med overgang barnehage/skole. En annen kommentar var at kanskje 

foreldrene burde hente barna selv litt oftere, for å se hva vi holder på med og få 

bedre kontakt med de voksne som jobber med barna. 

6 Helsesøster fra 2-4 dager 

 Rektor presenterte et forsøksprosjekt hvor skolens helsesøster øker tilstedeværelsen 

på Hana skole fra to dager til fire dager i uken. Skolen dekker det økonomiske 

mellomlegget for å ha helsesøster mer. Skolen har stor tro på tiltaket. SU støttet 

prioriteringen til skolen. 

7 Budsjett  

 Rektor presenterte skolens driftsbudsjett. Det ble ikke gjort noen endringer i 

skolens prioriteringer. 

 Rektor presenterte også skolens nøkkeltall, og hvordan utviklingen hadde vært fra 

2008 og frem til i dag. 

8 Kvalitetsplan  

SANDNES KOMMUNE 

REFERAT  
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 Rektor presenterte hvordan skolen ser for seg å jobbe med ny kvalitetsplan for 

Sandnesskolen. Det var enighet i SU om hvordan vi ville jobbe med denne. 

9 Nye ansatte 

 Skolen har gjort tre nye ansettelser/ vikariater etter skoleårets begynnelse og ut 

dette skoleåret. 

 De nye er Elisabeth på SFO, Ida og Kristin som lærere. 

10 Eventuelt: 

 

Skolemiljø 

 Vi hadde en diskusjon om hvordan foresatte kan involveres i elevenes psykososiale 

miljø 

 Noen ganger får foresatte hjem info på ukeplanen om å snakke hjemme med barna 

sine om det å inkludere alle barn i klassen. 

 Foresatte snakker om dette hjemme, men vet ikke alltid hvem som ikke blir 

inkludert. 

 Barna selv vet ikke heller alltid hvem som ikke får bli med de andre. 

 Skolen oppfordrer foresatte til å snakke med barna om dette på generelt grunnlag, 

og informerer om at dersom det gjelder enkelte elever som stenger andre ute, så vil 

foresatte få beskjed om at deres barn enten er med på utestengingen eller at de er 

utsatt for dette. 

 

Rektor informerer om at det i referatet vil legges ved presentasjonen han hadde i møtet og 

skolens resultatvurdering for 2013. Han oppfordrer SU representantene om å lese denne, 

og for å få et bredere innblikk i hvordan skolen drives. 

 

Takk til møtedeltakerne for et godt møte! 

 

 

 

Ref. Pål Larsson, rektor 


