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Forfall: 

Knut Arne Strømme (FAU), Nadia Remen Svendsen (FAU), Stine Emilsen (politisk representant), 

Sturla Vatne Meling (lærer/utdanningsforbundet), Sarah Kruiderink (lærerne), Sylwia P Kalinowska 

(andre ansatte), Julia van Blaricum (7D), Marit Langeland Øen  (7A),  Frøydis Anthonsen (rektor), 

Grete Wennerlund Pedersen  

Vegard Dahle 

Kopi til: Øivind Linnsund, Jørn Pedersen  
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Sak nr.:  

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt 

 

Sak 2/20 Godkjenning av referatet fra møtet 12.12.2019 

 

Referatet ble godkjent, men med følgende kommentar til sak 46/19, Bedring av 

kommunikasjonskanal: FAU mener saken ikke var helt riktig referert. De ønsker å 

presisere at de ønsker at skolen søker råd om gode innspill til kommunikasjons-

strategi. Kan kommunen hjelpe her?  

 

Sak 3/20 Konstituering av SU 

 

Leder: Knut Arne Strømme             Vara: Liv Sand 

Nestleder: Nadia Remen Svendsen  Vara: Alex McHugh 

Lærerrepr. 1: Sarah Kruiderink        Vara: Aase Orre 

Lærerrepr. 2: Sturla V Meling          Vara: Espen Walmsnæs 

Andre ansatte: Sylwia P Kalinowska  Vara ikke skaffet. 

Elevrådsrepr.: Julia Van Blaricum    Vara: Marit Langeland Øen 

Elevrådsrepr. Vegard Dahle              Vara: Marit Langeland Øen 

Sekretær: Frøydis Anthonsen            Vara: Øivind Linnsund 

 

Sak 4/20 Nye roller i SU.  

 

Stavanger kommune har gitt skolering  (2 kvelders kurs). 
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Sak nr.:  

Sak 5/20 Budsjett 2020 

 

Rektor har orientert om skolens økonomi og sine prioriteringer for skoleåret 2020. 

Hun har åpnet opp for innspill knyttet til prioriteringer på nåværende 2. trinn. I 

rektors forslag har hun prioritert å beholde fire klasser på høsten s 3. trinn. SU 

støttet rektors forslag. 

 

På nåværende tidspunkt har vi ikke etablert mer enn fire klasser på første trinn, men 

holdt igjen ressurser til innkjøp av møbler og utstyr dersom det viser seg at det 

utover våren ikke lar seg gjøre å få alle elevene inn i fire klasser. Ved en eventuell 

femte parallell, vil læreren måtte tas fra ny lærernorm. Alle klassene blir da mindre, 

og det blir igjen 11 timer pr. klasse til «tidlig innsats». Dersom vi må etablere en 

femte klasse, er fristen for å bestille møbler og utstyr satt til tidlig mai. Ledelsen 

følger nøye med på elevtallsutviklingen. 

 

Tildelingsmodellen som er brukt i 2020 er den samme som ble brukt i 2019 med de 

samme skjevheter som vi har påpekt tidligere til skolesjefen. Kort fortalt mangler 

det flere stillinger i spesialundervisningen dersom ny lærernorm skal ivaretas, eller 

motsatt: Dersom vi setter stillingen over på spesialundervisning vil ny lærernorm 

ikke bli innfridd. Det er ikke tildelt tilstrekkelige midler til alle de lovpålagte 

oppgavene. 

 

Helene Ohm har forklart på rektormøtet at lærernormen er dekket på kommunenivå, 

men ikke på skolenivå. Tildelingsmodellen som er brukt, ble utarbeidet og vedtatt 

politisk i Stavanger kommune før kravet om ny lærernorm ble vedtatt sentralt. 

Tildelingsmodellen som brukes, må derfor opp til ny politisk behandling for at 

skjevhetene skal bli rettet opp. Denne saken ble løftet frem av Hinna bydel på 

Lederforum 3. mars. 

 

Rektor har valgt også i 2020 å fortsette tradisjonen med å ha en ekskursjon i 

kroppsøvingsfaget til Viglesdalen. Tredje trinnet har også fått midler til 

bondegårdsbesøk. De fleste pengene vil i år gå med til nye bøker, lisenser knyttet til 

innføring av ny læreplan, Fagfornyelsen. 

 

SU råder rektor til å søke midler fra Levekårsløftet til Viglesdalsturen og 

bondegårdsbesøket. 

 

Sak 6/20 Oppfølging av saker 

 

 Stine Emilsen undersøker hvor «i løypen» saken ligger.  

 

Sak 7/20 Søknad om midler til ny fane 

 

 

Saken sendes til FAU som ser på muligheter for søknad til eksterne støttespillere. 

 

Sak 8/20 Endringer i skole og SFO fra høsten 2020 

 

Endringene er begrunnet i behov for økt samarbeid mellom lærerne etter nye krav i 

Fagfornyelsen. 
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Sak nr.:  

Sak 9/20 Endring i mattilbudet på SFO 

 

Saken er drøftet i SU, og prøveordningen vil bli iverksatt skoleåret 20/21. 

Prøveperioden vil være ett skoleår. 

 

Sak 10/20 Rehabilitering av gym.byggets fasade. 

 

Arbeidene pågår etter planen. 

Sak 11/20 Saker fra FAU 

 

Alle rådsorganene har kommet med sine anbefalinger til rektor vedr.  bruk av smart 

board mens elevene spiser. Rektor har fattet følgende beslutning om rutiner i 

spisepausen: 

Ingen klasser får bruke alle fem dagene i uken til å se på smartboard mens de spiser. 

To av dagene i uken skal være uten skjermtitting. Klassene får veksle mellom 

høytlesing fra lærer/elev og godsnakk under måltidet rundt bordet. 

Chromebook er ikke lov å benytte i matpausen. Ansvarlig lærer i spiseøkten må 

bruke sitt pedagogiske skjønn i utvelgelsen av hvilket program /film som skal vises. 

Her er det ikke elevmedvirkning.  

 

Ringevikarer gis ikke mulighet til å vise film. 

 

Sak 12/20 Eventuelt 

 

Ingen saker ble meldt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Frøydis M S Anthonsen 

Rektor/referent

 


