
Referat SU på Solås skole
Tid: tirsdag 26.4.22 kl 15.15-16.15
Sted: Møterom i B-bygget på Solås skole

Leder SU/SMU: Tore Ulnes
Nestleder: Malli Hauge
Sekretær: Kirsti Sævik

Tilstede: Kirsti Sævik (rektor), Iris Anita Wee (ansatt), Helle Skjæveland (ansatt), Tore Ulnes (FAU),
Mona Rabben (FAU leder) og Kristine Goa (ansatt)
Edel Kristin Grude Eriksen (politisk representant) Mali Andreassen og Malli Hauge
(elevrådsrepresentanter)

Fravær:
Mona Rabben

Sak nr. Ansvar

1
21/22

Godkjenning av innkalling: ok Rektor

11
21/22

Informasjon fra elevrådet
Elevrådsleder:  Malli
Nestleder: Mali
Sekretær: Bodil

Saker fra elevrådet:
- Hatt en runde på avklaring hvorfor man ikke har på

hodeplagg inne på skolen.
- Ønske om flere aktivitetstilbud i skolegården. Ideer til

pengeinnsamling er ute på høring.
- Ønske om å legge inn fast overnatting på skolen for 7. trinn

i mai. Forslag å kombinere dette med øving til
avslutngsfesten. For å få dette til er det behov for
samarbeid med foresatte. Elevrådet lurer på om FAU kan
ta det opp i sin arena?

Rektor og Tore tar dette med seg til FAU møte den 23.mai. SU
syns dette var et godt forslag

Rektor og
elevrådet

12
21/22

Informasjon fra  FAU
● 17.mai komiteen har kontroll på dagen og

arrangementet som skal finne sted på Solås skole.
Gjesdalhallen vil ikke bli brukt.

● 7.avslutning: skolen jobber med en rutine som kan
brukes

● vårdugnad gjennomføre sikke dette året med FAU-.

FAU



Hvert trinn på skolen vil rydde i skolegården dette
året. Sopebilen kommer som vanlig før 17.mai

● ballbingen: gjennomført reperasjoner på kr 70 000.

13
21/22

Informasjon/saker fra Rektor

● Info om rekruttering av miljøveiledere og
fagarbeidere. 6 stillinger er lyst ut. En vernepleier på
ATO, 4 fagarbeidere/miljøveiledere på SFO og skole
samt en stilling som leder av et miljøteam. Intervjuer
gjennomføres i uke 17

● Gjennomgang av forslag til nytt kommunalt
ordensreglementet. Noen kommentarer fra SU blir
lagt med og sendt over til skolekontoret

● Presentasjon av tilstandsrapporten. Kort versjonen
fra Jærskulerapporten ble gjennomgått på møtet,
men resultater fra Solås skole

Rektor

Eventuelt

SMU 1.6.22 kl 15.00-16.00
Malli leder neste møte

https://docs.google.com/presentation/d/1B8aSyWDFFWyZ7SHyeIvWUheHTou2kHeOy_c7MqpYoWI/edit#slide=id.g1196c7ef1ef_0_3

