
SU Smiodden - 28.01.2021 (REFERAT) 
 
 
Møtetidspunkt 

● Torsdag  28. januar klokka 15.15 - 16.00  - digitalt oppmøte på Teams 
Tilstede 

● Pedagogisk personale: Ingve Nærland  
● Andre ansatte: Kristin Hjelmeland  
● Foresatte: Anette Serigstad (leder FAU og SU), Trude Nordtun (nestleder SU) 
● Elever: Maren Elise Nordbotn,Marie Beate Gustavsen Hidle  
● Stavanger kommune: Terje Moen Rønning (rektor), Lis Heidi Dagsland (politisk 

representant)  
 

● Forfall: Anders Tindeland 
 
 
Referat 

● Konstituering av SU Smiodden 2021 
● Informasjon 

○ Skolen  
■ God kontroll på en stram økonomi - regnskap 2020 og budsjett 2021 

tas opp på neste møte. 
■ Skolen har gode resultater på Elev- og Foreldreundersøkelsen - 

resultater og analyse tas opp på neste møte 
■ Smiodden har høsten 2020 gjennomført Ståstedsanalysen, skolen 

satsingsområder for å bli en enda bedre skole tas opp på neste møte 
○ Elevråd 

■ Elevrådet har fungert bedre i år enn tidligere med aktive elever. Den 
ansvarlige for elevrådet har permisjon fra jobben, dette har ført til lite 
aktivitet i 2021. Skolen finner ny ansvarlig. Vi ønsker at elevrådet skal 
bli enda mer aktive når det gjelder elevenes deltagelse i egen 
skolesituasjon og finne økt motivasjon for læring. 

○ Ansatte 
■ Generelt god stemning og lite fravær i denne krevende perioden. 

Ønsker å jobbe mer med elevmedvirkning for å øke elevenes 
motivasjon. 

○ FAU 
■ Jobber med å få Natteravnene i gang igjen i Kvernevik (samarbeid 

med Frivillighetssentralen). Ønsker å la det bli en fast post i det en 
som foresatte til elever ved Smiodden skal bidra med - på linje med 
vakt på skoleball, deltagelse på 17. mai og vitnemålsutdeling 

■ Organisering av ulike dugnader på de ulike trinnene, målet er å samle 
inn penger til en foreldrearrangert klassetur i 10. klasse (primært på 
høsten) 

○ Politisk representant  
■ Mye engasjement for bydelen og ser fram til å bidra og jobbe i SU. 

 



● Saker til behandling 
○ Møteplan SU 

■ Neste møte torsdag 11.03.2021 klokka 15.15 (vi vil helst ha det fysisk, 
men avventer smittevern før vi ta avgjørelse - alternativ er Teams, da 
kommer det innkalling på mail/kalender) 

○ Skolerute 2021/2022 
■ Vedtatt og lagt ut på skolens hjemmeside 

○ Leirskole (3 sammenhengende overnattinger) 
■ Skolen har fått bestilt Frikvarteret på Ådneram i uke 6, 7 og 8 i 2022. 

8. trinn reiser. Vi ønsker helst en vinterleirskole slik at elevene får 
andre erfaringer enn de normalt gjør i Stavanger. Vi ønsker en 
bemannet leirskole slik at kontaktlærere kan følge klassene sine  

 
 

● Neste møte torsdag 11.03.2021 klokka 15.15 
 
 
Referent 
Terje Moen Rønning 


