
  
 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Våland skole 
 
Postadr.: Postboks 8069 Forus 

4068 Stavanger 
Besøksadr.: Schivesgate 21 
Telefon: 51538600  
 

 
Gruppe: SMU Våland skole 
Møtested: Personalrommet 
Møtedato/ -tid: Torsdag 12.12.2019, kl. 18.45- 20.00 
Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meldt forfall: 
 

Sissel Askeland- foreldrerepr 
Mette Sømme- foreldrerepr 
Henriette Tidemann Aspøy- foreldrerepr 
Sofie Aase Stapnes- elevrådsrepr 
Sofie Rise Byberg- elevrådsrepr 
Henrik Askeland- elevrådsrepr 
Mathias Rasmussen- pedagogisk personalet 
Wenche Søllesvik- andre ansatte 
Jorun Beate Fylkesnes- rektor 
 
Grete Kvalheim- folkevalgt 
Ellen Benedicte Lofthus Hald- foreldrerepr 

Kopi til:     Alle 
Sak nr.:  

1/19-20 Referat fra møtet 18.06.19 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 18.06.19 godkjent. 

2/19-20 Godkjenning av innkalling og saksliste 12.12.19 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent.  

3/19-20 Trapperommene 
Trapperommene har vært under oppussing på grunn av fukt i veggene. I sommerferien 
fjernet en fukten. Deretter stod veggene til lufting/ tørking frem til høstferien. Nå er de 
pusset ferdig. En har hatt fokus på godt renhold med tanke på pussestøv, slik at det var 
klart til elevene startet skoleåret i august. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

4/19-20  Rehabilitering «parken» 
Fase to av rehabilitering foregår, og er planlagt ferdigstilt i uke 52. Det er NyGaard 
som gjør jobben, og de har planlagt med en bufferperiode på inntil uke 4 i 2020. 
Administrasjonen har løpende kommunikasjon med firmaet med tanke på sikkerhet og 
progresjon i arbeidet.  
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
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5/19-20 Delte friminutt og endret dagsrytme for en periode 
På grunn av arbeidet i «parken», er en stor del av skolegården avsperret. For å sikre et 
godt miljø for elevene har en delt friminuttene mellom elevene i småskolen og 
mellomtrinn. Elevene har også ulik inn- og utgang både i tid og oppgang. Vaktholdet er 
halvert på lik linje med antallet elever.  
 
I møtet kom det frem at det er viktig med vakt i gangfeltet om morgenen. Det bør også 
sjekkes jevnlig ved sykkelstativet i Schives gate. Det har kommet inn meldinger fra 
elever, ansatte og foreldre om at sykkellykter og lignende både stjeles og ødelegges i 
skoletid.  
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

6/19-20 Gjennomføringsplan for foreldreundersøkelsen 
- Høyest mulig oppslutning 
- Innkalling til utviklingssamtale + 10 minutt til gjennomføring av 

foreldreundersøkelsen per elev 
- Oppslutningen ble ikke som forventet 

Det er viktig med god oppslutning både i elev- og foreldreundersøkelsene, for at 
resultatene skal kunne brukes til analyse og forbedring internt. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

5/19-20 Orienteringssaker: 
FAU:  

- FAU ønsker en evaluering av SNU- prosessen på 3. trinn.  
- FAU har også meldt inn en sak om at skolen må sikre en rutine for varsling om 

fravær for de gangene når eleven ikke møter på skolen, og skolen ikke har fått 
informasjon fra foresatte.  

Elevråd: 
- Elevene mener toalettene er ekle, og at dette blir forårsaket av elever i løpet av 

skoledagen. Det er ekkelt å gå inn på strømper når det er vått på gulvet, og 
tørkepapir flyter. En kom frem til at elevrådet kan ta en sak om renhold og 
rutiner for toalettene. 

Skolens personale: 
 

SFO: 
- Det har blitt ryddet i gjenglemte klær, men det er snakk om store mengder. En 

snakket blant annet om at kanskje foreldre kan hjelpe til med å rydde/ sortere, 
da det er lite hensiktsmessig at ansatte skal bruke tid på dette. Tiden for ansatte 
må gå til elevene og elevrettet arbeid.   

6/19- 20 Tilsyn på forskrift om miljørettet helsevern 
11. november ble det gjennomført tilsyn. Internkontroll ift forskrift om miljørettet 
helsevern. Forskriften omtaler elevenes læringsmiljø- både fysisk og psykososialt. 
Har ikke mottatt rapport på nåværende tidspunkt.  
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. De mangler/ avvik som påpekes i rapporten tas til 
etterretning. Saken følges opp i SMU så snart rapport foreligger. 

7/19-20 Psykososialt læringsmiljø 
Rektor orienterte om at en har aktivitetsplaner, og hvordan en arbeider i §9a- saker. 
Noen saker sendes til fylkesmannen. Det er viktig at skolen har gode prosedyrer for 
hvordan disse sakene håndteres. 
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Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

Evt. Hvem skal delta i skolemiljøutvalget (SMU)? 
Skolemiljøutvalget skal bestå av representanter for: 

- Elevene- 3 
- Foreldrerådet- 3 
- Skolens undervisningspersonalet- 2 
- Skolens andre ansatte- 1 
- Folkevalgt- 1 
- Rektor- 1 

I SMU skal elev- og foreldrerepresentanter til sammen utgjøre et flertall.  
Elevrådet har foretatt valg av faste representanter med personlige vara. Skolen skal 
foreta valg i januar, og FAU må foreta valg. Det er også foreldrerepresentantene som 
skal inneha rollene leder og nestleder. Rektor er sekretær. 

 
Jorun Beate Fylkesnes 
Rektor Våland skole 


