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Sak nr.:
Godkjenning av referat 30.05.
Saker fra elevrådet
-Elevene opplever hærverk på syklene ved f-bygget. Blader i hjul mm.
Rektor har hatt oppe dette med personalet med tanke på vakthold. Påminning
om f-bygget trengs.

- Elevene opplever at det sykles i skolegården. Både elever og foreldre.
Rektor har snakket med personalet om at vi skal stoppe alle som sykler. I
tillegg har skolen bedt om skilting i- og rett utenfor skolegården for å bedre
situasjonen.Venter på tilbakemelding.
Dette skal også tas opp i FAU ved neste anledning.

- Elevrådsleder varsler om dårlig språkbruk blant elevene. Skolen har tidligere
hatt fokus på dette og merket forbedring, nå har det eskalert igjen.

- Sos.ped ansvarlig skal ha runde i klasser og minner elevene om uønsket
språkbruk.
Ønskes noe annet i denne sammenheng?

Sak fra i fjor videreføres/avsluttes:
Forhold og mangler ved bygg som ble bestemt å melde inn til byggdrift:
Alt er meldt inn til vaktmester/kommune.

- Toalett F-bygget.
Byggdrift har gjort en jobb her. Rektor trenger en liste på helt konkrete
mangler slik at vi kan rette opp ved behov.

- Svømmehall: at man kan se inn i begge garderobene når døren
går opp. Skulle fikses før sommerferien.
Dette er ivaretatt. Svømmehall er fortsatt under rehabilitering.



Elevrådet ble bedt om å ta en runde over det som har blitt meldt inn og
se om det har blitt bedre.
Dette ble ikke gjort denne gang, men rektor har bedt om helt konkrete
tilbakemeldinger fra elevrådet.
Sak fra i fjor videreføres/avsluttes:
Elevenes tanker om innemiljøet.
Planlagt i fjor:

- Elevrådet velger ut 5 tiltak de har lyst til å få igjennom, så vil SU
bestemme seg til høsten for hva som prioriteres og tenker litt på
hvor mye det koster.

Rektor ber om liste på hva elevene ønsker seg mest akkurat nå. Noe kan
kanskje ordnes på inneværende budsjett.

Tilbakemelding i fjor var at ryddekonkurranse var veldig bra og burde
gjennomføres hvert år. Det har vært ryddigere etterpå.
Dersom dette skal gjennomføres hvert år ønsker rektor at elevrådet lager en
plan på når det skal gjennomføres, og sier noe om at det skal foregå årlig
premiering.

Mening om lekser/Leksemengde på skolen:
Fra møtet i mai:
Gruppe som vurderte leksemengde:
Tillitsvalgt læreren, pedagogisk utviklingsgruppe på skolen,
IKT-ansvarlig, og rektor.

Resultatet ble lekse redusert skole. Fokus på leselekse m/oppdrag, tverrfaglig.
Resultatene på undersøkelsen ligger på hjemmesiden.,

Møteplan SU dette skoleåret.
Forslag: 28.11.2022, 23.01.2022, 06.03.2022, 17.04.2022, 05.06.2022

Eventuelt
Spørsmål fra FAU-representant:
Spørsmål angående bilder av barn som legges ut på hjemmesiden. Skole
og SFO. Hvilke regler og retningslinjer gjelder for skolen?
Foresatte får ut skjema hvor de evt. kan reservere seg mot at bilder legges ut
av barnet/barna. dette skjer 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. I tillegg spør vi når vi
legger ut bilder som en ekstra sikkerhet.

Sak til neste gang:
- Bruk av chromebook hjemme

Med hilsen

Jon Garman Aarrestad
Leder SU Auglend skole
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