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REFERAT
Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg
DATO:

12.02.2020

Repr./rolle

Navn

Til stede

Foreldre, leder

Eirin V. Fidje

x

Foreldre, SMU

Camilla Solheim

x

Foreldre, FAU

Per Fronth

x

Elev, elevråd

Sebastian Halvorsen, Emine L. Olstad

x

Elev, elevråd SMU

Stine Arnesen, Fredrik L. Sagstuen

x

Skole, ped. ansatt

Anne Grete Birkeland

x

Skole, ped. ansatt

Marcus D. Krogstad

x

Skole, andre ansatte

Torhild Skraastad

Skole, rektor

Terje Alfsen

x

Politisk representant

Marit Hornnes

x

Saker SMU
Nr

Sak

1-19/20

Innledning v/rektor om Skolemiljøutvalgets rolle
- Rektor fortalte om SMU sitt mandat og sammensetning

2-19/20

Gjennomgang resultater fra Elevundersøkelsen
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRapZesXLzmHn2K8w
ClEEYd5f1zvWUyjvI18qAVo22rDSGVziF8NLZoPzse1nuT4M5H_Kl5IRfYWKU
b/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
- Resultatene ligger på Skoleporten.no
- Det er 7. trinns resultater som offentliggjøres og som gjennomgås
i SMU
- Årets resultater viser stor grad av trivsel ved Flekkerøy skole. Det
er spesielt hyggelig at elever og lærere trives sammen og at det er
stor grad av tillit til skolen

3-19/20

Eventuelle tiltak for å styrke skolemiljøet
- SMU er meget tilfreds med resultatene og minner om at skolen
ikke må hvile på laurbærene
- I analysearbeide er det viktig å sette ord på hva som fører til gode
resultater og samtidig finne de områder lærerne synes er mest
utfordrende
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Saker SU
Nr

Sak

25-19/20

Godkjenning av innkalling til dagens møte
- Godkjent

26-19/20

Gjennomgang av referat fra forrige møte
- Godkjent

27-19/20

Rapport fra elevråd
- Saken utgikk

28-19/20

Rapport fra FAU
- Rasisme blant elevene er meldt til skolen og det blir gjort tiltak
- Temakveld 3. mars skal handle om om livsmestring. Sosiallærer
ved Lindebøskauen skole, Kjetil Lervik, skal holde foredrag.
- Fotballbane: Kontakt med Fløy og leverandør (aktør) om
samkjøring av prosjekt på Lindebø og Sildeneset.
- Diskusjon om klassekasser. FAU og skolen skal jobbe for å lage
felles retningslinjer.

29-19/20

Rapport fra politisk representant (relevante saker i Oppvekststyret)
- Økonomisk krise i oppvekstsektoren. 70 millioner i minus.
- Nye rutiner for elevenes skolemiljø utarbeides i nye Kristiansand
kommune (kap. 9a i Opplæringsloven)

30-19/20

Rapport fra skolen
- Elevundersøkelsen var dagens tema (SMU)

31-19/20

Eventuelt
- Søknad om utvidet skoletur for 7. trinn
- Innvilget
- Budsjett for 2020 blir tema i neste SU

Saksdokumenter
- Logg elevråd
- Brukerorganer med foreldrerepresentasjon
- Årshjul hjem-skole-samarbeid
Ref.: Terje Alfsen

