
SU Smiodden - 2021 (referat 18/11-21)

Medlemmer
● Pedagogisk personale

○ Anders Tindeland - anders.tindeland@stavangerskolen.no
○ Ingve Nærland - ingve.nerland@stavangerskolen.no

● Andre ansatte
○ Kristin Hjelmeland - kristin.hjelmeland@stavangerskolen.no

● Foresatte
○ Anette Serigstad (leder FAU og SU) - anette.tvedt@lyse.net
○ Trude Nordtun (nestleder SU) - trudenordtun@lyse.net

● Elever
○ Maren Elise Nordbotn - 12manor@stavangerskolen.no
○ Wiktoria N. Leczek - 13wilec@stavangerskolen.no

● Stavanger kommune
○ Terje Moen Rønning (sekretær SU) - terje.moen.ronning@stavangerskolen.no
○ Lis Heidi Dagsland (politisk representant) - liss.dagsland@lyse.net

Møtetidspunkt
● Torsdag  18. november klokka 19.00 - 20.00

○ Lærerrommet Smiodden, inngang fra Alkeveien
■ Forfall: Maren Elise Nordbotn, Wiktoria N. Leczek

Tingenes tilstand

● Ansatte og elever klart seg godt gjennom pandemien så langt. Ikke altfor mye
fravær og elevene har tross alt hatt mye opplæring på skolen og blitt godt
fulgt opp av lærere og miljøarbeidere

● God kontroll på økonomi, regner med et overforbruk på grunn av utgifter
knyttet til korona og investering som skal bli gjort i læremidler/-bøker

● Gode resultater på elev- og foreldreundersøkelsen både i 2020 og 2021, god
framgang på indikatorer som viser skolens bidrag når det gjelder nasjonale
prøver fra 8. til 9. trinn

● Skolen blitt nominert til Dronning Sonjas skolepris (av Statsforvalteren i
Rogaland) og Benjaminprisen (av Mobbeombudet i Stavanger)

● Elevrådet hatt jevnlige møter i høst. Jobbet mest med skoleball i desember
● FAU hatt jevnlige møter i høst. Jobber med dugnader på trinnene, skoleball,

vitnemålsutdeling, natteravner og har tatt tak i “Stavangerstandarden -
Kvalitetsstrategi for samarbeidet mellom skole og hjem”

Saker

● Skoleruta 2022/2023. Planleggingsdager blir 15/8, 16/8, 17/8, 18/11 og 2/1.
Den siste planleggingsdagen diskuterer skolen om skal bli 17/11 eller 3/1, og
tar en avgjørelse før jul.
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● “Stavangerstandarden - Kvalitetsstrategi for samarbeidet mellom skole
og hjem”. Tas opp i SU etter at FAU og Elevråd har sett på det og kommet
med sine tanker og meninger. Vi tar alle punktene i egenvurderingsskjemaet,
og ser på hvilke tiltak vi mener bør settes i gang ut i fra resultatene som
kommer fram.

● Ståstedanalysen 2021. Gått gjennom og diskutert. SU vil se på det med
Skole-hjem samarbeid selv om det ikke er et av punktene som er prioritert i
avtalen om oppfølging. Se på deltagelse på foreldremøter og hvordan skolens
arbeidsplaner/Google Disk kan brukes på en best mulig måte for å informere
foresatte om hva elevene jobber med og hvordan foresatte kan skaffe seg
informasjon om elevens utvikling.

● Neste møte. 20/1-22 klokka 18.00 - og da skal det bli mat :-)

Terje Moen Rønning


