
Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Møterom 2
Møtedato/-tid: Onsdag 01.06.22, kl. 15.30 - 17.30
Møteleder: Jon Heskestad
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jon Heskestad (leder), Lise Pedersen (nestleder), Merete Sandvin

(lærerrepresentant), Joar Bersagel (lærerrepresentant), Christin Clausen (andre
ansattes representant) og Anne K. D. Grytten (sekretær)

Forfall: Frida Frøland (politisk representant), Brage Bårdsen Midthus (elevrepresentant),
Anea Johnsen- Miljeteig (elevrepresentant)

Sak Innhold Ansvar
22-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

23-22 Godkjenning av referat fra 30.03.22

V: Referatet godkjennes

Leder

24-22 Ny informasjon fra:
● Elevråd

○ Elevene deltok i ryddekampanjen “Hele Rogaland
rydder”. Skolen måtte betale 950 ,- kr til Stavanger
renovasjon for å blir kvitt bosset

■ Elevrådet mener at dette ikke inspirerer til ny
ryddedeltakelse neste skoleår

○ Elevrådet ber skolen ha fokus på språkbruk
■ Flere klasser melder at elever har en ufin måte å

snakke til og om hverandre på
● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO

○ SFO inviterer nye førstetrinnselever til en SFO kveld,
08.06.22

○ 4.klasseklubben skal ha sin avslutningstur til
Kongeparken, 20.06.22

○ SFO aktiviteter
■ Turgruppe: Populært blant elevene
■ smART grupper: Verdifullt og nyttig for elevene

○ Personalet planlegger oppstart 2022-23 fra 01.08.22,
spesielt med tanke på de nye førstetrinnselevene

○ To lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget har
bestått fagprøven

Leder



● Pedagogisk personale
○ Første trinn har hatt kartleggingsprøver i lesing og

regning. Regneprøven var digital, mens leseprøven var
i papirutgave

○ 17.mai toget var en positiv opplevelse for elever og
voksne

○ I juni har personalet fokus neste skoleår, blant annet
med timeplanleggingsarbeid,  07.06.22

○ Årets fotballkamp mellom ansatte og 7.trinnselever
arrangeres 21.06.22

○ Ansatte som er medlem av Utdanningsforbundet er
spente på om det blir streik og i tilfelle om lærere i
Stavanger og Kampen skole blir rammet

● Rektor
○ Fokus i mai/juni: Planlegging av neste skoleår
○ Skolen har ikke behov for nyansatte til neste skoleår
○ Vanskelig avgjørelse: Redusere antall klasser på neste

års 5. og 6.trinn fra 3 til 2 klasser. Se sak 22-26
● FAU

○ 17.mai fest i skolegården: Vellykket arrangement, men
som alltid har enkelte forbedringspunkt

○ FAU arrangerer sykkelprøve for 4.trinn, 16.06.22
○ FAU er opptatt av om det er tilstrekkelig vakter ute i

friminuttene. Ifølge rektor har skolen god vaktdekning
○ FAU lurer på om det er for lite med to friminutt pr.dag. I

følge rektor har skolen alltid hatt to friminutt pr dag. En
overgang fra 45 minutters timer til 60 minutters timer
har gjort at en dobbeltime kan føles ekstra lang, men
disse timene skal være preget av varierte aktiviteter.

○ FAU oppfordrer skolen til å delta i Beintøft, en “gå/sykle
til skolen” kampanje, 05.- 30.09.22

O: Informasjonen tas til orientering

25-22 Tilsyn knyttet til miljørettet helsevern i barnehager og skoler -
tilbakemelding fra helsesjefen - Anbefalinger om utbedringer

● Skole:
○ Lagring av utstyr i trappehus:

■ En transportabel scene lagres på en slik måte at
den ikke kan påføre elevene skader

● Stavanger Eiendom:
○ Manglende renhold i skolens guttegarderobe:

■ Stavanger Byggdrift blir bedt om å utføre
renholdet i henhold til kommunes rutiner

○ Høy temperatur i klasserom:
■ Skolen ventilasjonsanlegg har ingen kjøling og

utvendig solskjerming tillates ikke grunnet
verneverdig bygg

■ Innvendig solskjerming legges inn i framtidige

Retor
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budsjett, og vil bli prioritert når det foreligger
midler til dette

O: Informasjonen tas til orientering

26-22 Skoleåret 2022-23 - Informasjon om klasssammenslåing
● Nåværende 4. og 5.trinn har mistet såpass mange elever at det

ikke lenger er økonomisk forsvarlig å opprettholde dagens 3
klasser

● Fra og med neste skoleår reduseres disse to trinnene fra 3 til 2
klasser

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

27-22 Kartlegginger og brukerundersøkelser
● SFO undersøkelsen (foreldreundersøkelse, 2.trinn):

○ Svarprosent: 93% (Gj,snitt i Stavanger: 75%)
○ Resultat: Foresatte har skåret alle spørsmål til grønt

nivå, noe skolen er meget godt fornøyd med

● Trivselsundersøkelsen, vår, 1.-7.trinn - Resultat:
● Trivsel:

○ 57% av elevene trives alltid
○ 37% av elevene trives nesten alltid
○ 5,2% av elevene trives noen ganger
○ 0,8% av elevene trives nesten aldri

● Erting/plaging/utestenging:
○ 60,3% av elevene blir aldri ertet/plaget/ utestengt
○ 33,8% av elevene blir nesten aldri ertet/plaget/utestengt
○ 5,6% av elevene blir noen ganger ertet/plaget/utestengt
○ 0,3% av elevene blir mange ganger ertet/plaget/

utestengt

● Elevinformasjon om erting/plaging/utestenging:
○ Type?

■ Fått ufine kommentarer
■ Utsatt for dårlig kroppsspråk/ blikking
■ Utsatt for slag/spark
■ Blitt utestengt

○ Av hvem?
■ Hovedvekt: Elever på samme trinn

○ Hvor?
■ Hovedvekt: I skolegården

○ Meldt fra om erting/plaging/utestengelse til voksne?
■ De aller fleste melder fra til voksne på skolen

eller til foreldrene sine
■ Fem elever forteller at de ikke har sagt ifra til

noen

SFO leder
Rektor
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O: Informasjonen tas til orientering

28-22 Kap. 9A - Antall saker pr. 15.05. 2022
● Informasjon om antall saker:

○ Høst: 1 sak
○ Vår: 3 saker

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

29-22 Medarbeiderkartlegging 10 faktor, utviklingsområder -
informasjon

● Ansatte har skåret 9 av 10 faktorer til grønt nivå. En faktor,
relevant kompetanseutvikling, ble skåret til gult nivå

● Ansatte har valgt ut disse utviklingsområdene:
○ SFO:

■ Faktor som ønskes vedlikeholdt:
● Fleksibilitetsvilje

■ Faktor som ønskes forbedret:
● Relevant kompetanseutvikling

○ Skole:
■ Faktor som ønskes vedlikeholdt:

● Prososial motivasjon
■ Faktor som ønskes forbedret:

● Relevant kompetanseutvikling

O: informasjonen tas til orientering

SFO leder
Rektor

30-22 Regnskapstall pr. 01.06.22
● Skolen har et merforbruk som i store trekk skyldes:

○ Koronarelaterte utgifter
○ Lønnsutgifter

O: Regnskapstallene tas til etterretning

Rektor

31-22 Skolebygg, uteareal og skolehage
● Ingenting nytt å melde

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

32-22 Møteplan høsten 2022
● Møtedatoer:

○ Onsdag 28.09.22, kl. 15.30 -17.30
○ Onsdag 30.11.22, kl. 15.30 -17.30

■ Møtene legges til dagen etter FAU møtene som
avholdes siste tirsdag i september og november

Leder
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Evt.

Mvh
Anne Kirsti D. Grytten
sekretær
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