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Nytt fra Elevråd

Ingen av elevene kunne møte, men det har kommet en skriftlig orientering fra
elevrådet:
Elevrådet har fullført og avsluttet arbeidet med skoleårets to satsingsområder:
Å GJØRE EN FORSKJELL både på skolen vår og for barn i Bangladesh.
På skolen har vi fokusert på at vi på Lassa skal vise solidaritet for hverandre i hverdagen, for
eksempel gjennom:
 Å inkludere!
 Å se hverandre!
 Å respektere hverandre!
 Å gjøre kjekke aktiviteter sammen!
Gjennom hele året har det vært arrangert friminuttsaktiviteter og kurs (håndball/sjakk) som
har gitt gode fellesopplevelser for mange av elevene på skolen. Mange har lært nye leker/spill
og fått mer å gjøre i friminuttene.
Elevene på 6. og 7. trinn har vært miljøvakter og tatt ansvar for fellesleker ute og
spillegrupper inne.
24. mai arrangerte elevrådet solidaritetsdag for hele skolen:
Elevene var sammen i grupper på tvers av klassene og rullerte mellom 3 ulike poster. I
storefri var det felles grilling/lunsj i skolegården, og skoledagen ble avsluttet med
«Lassatalenter» i amfiet ute (første gang det er blitt brukt)
For barn i Bangladesh har elevrådet organisert «Omvendt julekalender» og aksjonsdagen på
ettermiddagen 24. mai. Det har vært stor iver blant både elevene og de voksne – i år var det
mange nye poster og det var en ekstra kjekk aksjonsdag i sommervær og stort oppmøte.

Onsdag 25. mai talte elevrådet pengene og overrakte dem til Erlend Aano fra Hei Verden. Til
sammen ble det samlet inn ca. 120 000 kroner.
Elevrådet hadde også avslutning denne dagen og alle fikk utlevert deltakerbevis.

 Nytt fra FAU
Ikke noen nye saker, men DS ble orientert om KFU som har fått et eget
«mobbeombud». Ombudet skal støtte elever som ikke når fram i mobbesaker. En
type elevenes «advokat».
FAU hadde fått noen kritiske henvendelser på dugnaden før 17. mai som gikk på
hvor ansvaret ligger for å ha en fin skolegård. FAU ønsker å fortsette denne vårlige
tradisjonen, og presiserer videre at det er frivillig arbeid som er med på å bygge
relasjoner mellom foresatte og elever ved skolen.
 Nytt fra fungerende rektor
Veldig god stemning på huset. Det er et høyt aktivitets nivå. Vi har også et lavt
sykefravær.

12/16

13/16

14/16

Videre orienters det om at Ynglingen har inngått en leieavtale med St. Svithun vgs.
på den delen av gymsalen vi ikke disponerer. Dette medfører en del utfordringer for
begge parter. Vi har derfor sett på løsninger for lydisolering. Saken er nå som følge:
Det er enighet om en kostnads tredeling mellom Stavanger kommune,
Fylkeskommunen og Ynglingen for å dekke utgifter til en lydisolert foldevegg.
Ynglingen vil ta den største delen av utgiften. Samtidig med dette jobbes det fra
Ynglingens side for å utvide hallen i lengderetning mot blokkene. Får Ynglingen
tillatelse til dette, vil de bygge en egen avstengt hall med garderober som Lassa
skole kan benytte. Det vil da ikke være nødvendig med lydisolert foldevegg.
Avtalen er at partene avventer arbeidet med foldevegg inntil eventuell
byggetillatelse er avklart. Blir svaret nei, er målet at lydisolert foldevegg monteres i
skolens høstferie.
 Nytt fra Skolemiljøutvalget
Positiv erfaring med aktiviteter i friminuttene (se pkt. under elevrådet). Elevene i
SMU gjør også en grundig jobb når de bistår verneombud i å gå vernerunder i
skolebygningen.
Nytt fra SFO v/ SFO leder Nadine Littmann
Orientering om SFO undersøkelsen. Ordlyden på noen av spørsmålene er forandret
fra i fjor. Tendensen er allikevel positiv. Det er resultat økning og gode
tilbakemeldinger på alle områder bortsett fra punktet under måltid. Her spørres det
om variert og sunn mat. SFO valgte da å invitere foreldrene til et møte for å
gjennomgå dette punktet. Høy deltakelse. Definisjon på variert ble drøftet og
innspill blir tatt med i videre måltidsplanlegging. Undersøkelsen er publisert på
Lassa skoles hjemmeside under fanen SFO.
Sommerferien er nesten i boks. Litt igjen ang. planlegging.
Avventer økonomisk justering til høsten grunnet færre barn.
Ekstra realfagtime på 7. trinn
Fra og med skoleåret 2016/ 17 legges det til en ekstra time naturfag på 7. trinn.
Denne timen kommer i tillegg til eksisterende antall timer totalt på trinnet.
Opplæringsloven §8.2 pålegger rektor å vurdere hva som er pedagogisk og
sikkerhetsmessig forsvarlig med hensyn til antall elever ved skolen, trinnet og i den
enkelte elevgruppe. Driftsstyret vedtok 30.10.13 at det ikke skal tas inn elever på
«fritt skolevalg» så lenge det er mer enn 54 elever på trinnet. Det er da satt av 4
plasser til tilflytningselever. For å opprettholde pedagogisk og sikkerhetsmessig
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forsvarlighet ønsker skolen v/ rektor at det ikke kan tas inn elever på «fritt
skolevalg» før elevtallet på trinnet er under 52. Det holdes fortsatt av 4 plasser til
tilflytningselever.
Driftsstyret ser at Lassa skole har en økende pågang fra foresatte som ønsker plass
for sine barn på «fritt skolevalg». På Lassa skole har vi stort sett høye elevtall på
trinnene. Samtidig ser vi en tendens der tilflytningen inn i skolekretsen er større enn
elever som flytter ut. Noe av dette kan skyldes nedgangstider der færre i perioder
flytter utenlands grunnet foresattes jobbsituasjon. For å opprettholde et
sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlig antall elever i klassene, ble driftsstyret
enige om å at det ikke kan tas inn elever på «fritt skolevalg» så lenge det er mer enn
52 elever på trinnet – tidligere 54 elever. Det er fortsatt tatt høyde for 4
tilflytningsplasser.
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Vedtak: Driftsstyret går inn for at det ikke kan tas inn elever på «fritt skolevalg» før
elevtallet er under 52 elever på trinnet. Det avholdes 4 tilflytningsplasser.
Økonomirapport d.d.
Regnskap
ART
d.d.
Budsjett d.d.
Skole og
12 408 183
12 789 000
SFO
Skole

10 673 787

11 208 000

SFO

172 86 96

1581 000

Avvik i kr

Forbruk i %
d.d.

380 817

97,02

27 863 000

44,53

528 513

95,28

24 375 000

43,81

109,34

34 88 000

49,56

-147 696

Årsbudsjett

Årsforbru
ki%

Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering
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Prosjekt 1+1:
Stavanger kommune er tilbudt deltakelse i et viktig prosjekt. Av 18 skoler som
har meldt sin interesse er det 9 skoler som får tildelt ekstra ressurser /en stilling),
og ni skoler som blir referansegruppe. Lassa skole er heldig å få tildelt ekstra
ressurser.


Hensikt: Å undersøke hva som skjer med elevenes
matematikkferdigheter dersom de får en ekstra lærer i faget som
brukes til å gi elever undervisning i smågrupper.
 Målgruppe: Elever på barnetrinnet
 Hvor: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg,
Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund
 Tidsramme: Fire skoleår, fra høsten 2016 til våren 2020
Gode ferdigheter i matematikk har stor betydning for barn og unges
muligheter senere i livet
– Norske elevers prestasjoner i matematikk er varierende,
potensiale for bedring
– Hvorfor er dette et viktig prosjekt?
– Tidlig innsats viktig for utvikling av elevenes
ferdigheter
Flere lærere i klasserommet
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– Ønsket av mange lærere og foreldre
– Kostbart tiltak
– Varierende effekter (Ref. Hattie, STAR, forskning fra
USA, Danmark, England)
– Men: kun klassestørrelse fanger ikke opp viktige
utviklingstendenser i skolen, f.eks. økt bruk av
assistenter (tolærersystem, gruppeinndeling)
– Vi vet fortsatt lite om effekter av økt lærertetthet for
elevenes læringsutbytte
Lassa skole starter prosjektet på 2. og 3. trinn. Ekstra lærer har 4 - 6 elever ute om
gangen i 4-6 uker.
Prosjektet vil fortsette i fire år. Skolen får dermed en ekstra lærer i disse fire årene.
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Driftsstyret ser positivt på at Lassa skole får være med i forskingsprosjektet 1+1 og tar
saken til orientering.
«Kabalen» og antall på studie
Vi ser ut til å ha kommet i havn med neste års «kabal». Vi har erstattet lærere i
permisjon og tilsatt en ny for lærer som har valgt å gå over i ny stilling. I tillegg fikk
vi med en lærer på videreutdanning til høsten.
Saken tatt til orientering
Ny Kvalitetsplan God – Bedre – Best
Lassa skole starter arbeidet med å implementere ny kvalitetsplan på skolenivå til
høsten. Planen ble delt ut på møtet.
Driftsstyret vil bli løpende orientert når arbeidet starter.
Saken tatt til orientering
Orientering om at skriftlig tilbakemelding ved utviklingssamtaler nå ikke er
obligatorisk
Kommunalstyret vedtok 20.04 i sak om bruk av skriftlige tilbakemeldinger ved
utviklingssamtaler at skriftlig tilbakemelding til elever/ foresatte nå ikke er obligatorisk.
Rundskriv fra 2015 er erstattet med nytt rundskriv. Det legges også ut på intrawebben
under Oppvekst og levekår – skole. Lassa skole ser for seg at vi fortsetter i den formen vi
har nå, men dette vil tas opp i medbestemmelse med tillitsvalgt til høsten.
Driftsstyret ønsker å bli orientert om prosessen og vil at vi i den forbindelse kan drøfte
hvordan vi på en god måte kan gjennomføre utviklingssamtaler ved Lassa skole.
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Saken tatt til orientering
Eventuelt
Driftsstyret takker Nina Thowsen for mange års deltakelse i DS og stort engasjement i
skolens rådsorganer.

Lassa skole,
Ingvar Lunde
Referent
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