
Referat SMU 
 

Oppvekst og levekår 

Eiganes skole 

Postboks 8069 Forus 

4068 Stavanger 

Besøksadr.: Duesvei 35 

Telefon: 51912051 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Skolemiljøutvalget, Eiganes skole 

Møtested: Møterommet 

Møtedato/tid: 23.05.2018 kl: 13.00 -13.40 

Møteleder: Jone Selvikvåg Referent: Jone Selvikvåg 

 

Deltakere: Leif Madsen Bærheim (foreldrerepr. 4b.)  Maren Angell Høivik (7A elevrepr.), 

Selma Jåsund Kvinnesland (6C elevrepr.), Eivind Hagir Kvindesland (6A 

elevrepr.), Colin Pritchard-Davies (rektor), Helge Torgersen (verneombud), 

Jone Selvikvåg (avdelingsleder). 

Forfall: Susanne Walters (foreldrerepr. 4b.), Mette Elisabeth Vian (helsesøster), 

Kopi til: DS, FAU  

 
js ARKIVNR JOURNALNR DATO 

24.05.2018 

Sak nr.:  Ansvar 

7/2018 Møtereferatet fra 7. februar 2018 ble godkjent og legges ut på 

hjemmesiden. 

 

Leder  

 

8/2018 

Saker fra elevråd: Månedens respektmål er: Vær positiv!  

Vi har Innsamling av ski og skøyter som kan lånes ut ved behov. 

Sammen med den franske skolen samler vi inn varme klær til 

Marokko. Det lages en påminnelse om disse nå når folk rydder vekk 

vinterutstyret.  

Eiganes talenter: Det ble kåret to vinnere. Det er høyt nivå på det som 

vises fram, og stor spennvidde. Kjekt å være med selv om en ikke 

vinner.  

Fredagslunsj: elevene er fornøyde, men vil ha det oftere.  

Jogg for hjelp: Innsamlede penger går til Laos v/HeiVerden. Gøy for 

alle som deltar.  

Kommer: elevrådets fotballturnering m/pokal.  

 

 

Elevråd 

 

9/2018 

Saker fra FAU: Vi undersøker om det skal legges inn fast en 

ryddedugnad om våren. Hvilke oppgaver kan utføres her? 

Det må velges nye representanter som skal representere foreldrene i 

SMU. 

FAU/ 

rektor 

FAU 

 

10/2018 

Rektor informerer: Han informerte FAU om en sak som handler om 

ensomhet blant våre elever. Hva kan skolen gjøre, og hva kan 

hjemmene gjøre?  

Skolemelk: Vi opprettholder det store utvalget fra Tine, men det er 

mye å administrere. Det er derfor viktig at ikke det skjer skifter 

underveis. Det hender at grøt ikke blir levert.  

TV-titting i spisingen: Vi har undersøkt praksisen på skolen.  Det vil 

bli gjennomført en drøfting internt om dette. Skolen må kunne 

Rektor 

http://www.stavanger.kommune.no/


begrunne det vi velger å gjøre.  

Eiganesstandarden: Hvordan gjør vi det på Eiganes skole? Det vil 

utarbeides et forslag på hva denne standarden skal inneholde av 

regler og rutiner. 

Lekser: Hensikten med lekser skal drøftes både av elever og lærere. 

Hva slags lekser skal vi gi? Hvor mye? Hva med leksefri skole?  

 

11/2018 Saker fra helsesøster: Mette slutter 29/5. Hun erstattes av en ny. 

 

 

12/2018 Eventuelt: ingen saker 

 

 

Jone 

 


