
SU på Solås skole
Tid: onsdag 9.2.22 kl 15.00-16.00
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 Kristine Grude Eriksen (politisk representant)

Fravær: Mali og Malli

Sak nr. Ansvar

1
21/22

Godkjenning av innkalling: Ok
Sakslista ble sendt ut veldig seint.

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

Saker fra elevrådet:

BUK er utsatt til høsten -22
Lite elevrådsarbeid dette skoleåret pga pandemien

Rektor og
elevrådet
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Informasjon fra  FAU

● Reflektert mye om korona og utfordringer knyttet til
det.

● FAU har stått i front for å få mer midler til skolene slik
at de kan hjelpe elevene som strever. Solås har fått
50% mer helsesykepleier, så hurra for at FAU står på
for skolene våre.

● FAU jobber også for at SFO skal være et 11
måneders tilbud. Venter på svar fra skolekontoret.

● Enige med vurderingen skolen har gjort ang
innsamlingen til Babadag. Lurt å ha det på et annet
tidspunkt enn før jul.

FAU

10 Informasjon fra Rektor Rektor/
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● Stort fravær og mye smitte. Ansatte som bretter opp

armene og strekker seg utrolig langt i en krevende
hverdag! 10-17 ansatte borte hver dag.

● Aud Irene Hamre fra Sandnesskolen er vår nye
avdelingsleder. Oppstart 7.mars. 50%undervisning

● Miljøteam Solås skole, utlysning ute etter leder for
miljøteam. Teamet skal jobbe for å følge opp elever
med sosio - emosjonelle vansker

● Inkluderende skolemiljø; Vi har nå fokus på
skole/hjem samarbeid. De reviderte rutinene skal
gjennomgås i SMU i juni-22

● Skolen har jobbet med teori rundt det å ha et bedre
tilsyn og fått bedre rutiner på dette. Et godt tilsyn ute i
friminuttene er mobbeforebyggende. De ansatte har
blitt bevisste på at man kan scanning og at det er
viktig at man er i bevegelse. Voksne som beveger
seg over hele området sitt vil dempe uakseptabel
oppførsel i friminuttene.

● Revidert standardene for elever. Få og konkrete
forventninger til elevene

● 64 nye 1.klassinger starter høsten -22 (3 klasser)
● Regnskap 2021. Vi gikk med et overskudd på kr 550

000. Vi har ikke fått disse tildelt skolen ennå, men
håper de vil komme skolen tilgode.

● Foreløpig ramme 2022 har vi fått, men venter på
rammearket. Slik det ser ut nå har vi fått en økning på
litt over 2 mill

● Bemanningsbehov 22/23; 2-3 pedagoger, 3-4
miljøarbeidere. Noe er en reell økning, men det
meste er vikarer som skal dekke opp for ansatte som
skal jobbe redusert/permisjon.

Eventuelt

SU 6.4.22 kl 15.00-16.00
SMU 1.6.22 kl 15.00 -16.00


