FLEKKERØY SKOLE

Våre barn forandrer verden

REFERAT
Samarbeidsutvalg (SU)
DATO:

31.10.2019

Repr./rolle

Navn

Til stede

Foreldre, leder

Eirin Vige Fidje

X

Foreldre

Per Fronth

X

Elev, elevråd

Emine Løvsland Olstad

X

Elev, elevråd

Sebastian Halvorsen

X

Skole, ped. ansatt

Anne Grete Birkeland

X

Skole, ped. ansatt

Marcus D. Krogstad

-

Skole, andre ansatte

Jorunn H. Tønnessen

-

Skole, rektor

Terje Alfsen

X

Politisk representant

Marit Hornnes

X

Saker
Nr

Sak

Kommentar

09-19/20

Godkjenning av innkalling til dagens møte

Godkjent

10-19/20

Gjennomgang av referat fra forrige møte

OK

11-19/20

Rapport fra elevråd
- Elevrådsrepresentantene forteller om saker
elevrådet jobber med. De er opptatt av miljø
og ønsker at skolen skal bli flinkere til å
sortere søppel.

Rektor snakker
med
kontaktlærer for
elevråd om
muligheter.

12-19/20

Rapport fra FAU
- Har satt opp 17. maikomite
- Felles temakveld i mars planlegges. Foreløpig
er temaet “Livsmestring” ønsket.
- Gymsal (se sak 15-19/20)
- Fotballbanen (se sak 16-19/20)
- Arbeid med gang- og sykkelvei på Vesterøya

13-19/20

Rapport fra politisk representant
- Relevante saker i Oppvekststyret, men det er
en generell krevende økonomisk situasjon i
oppvekstsektoren. Mange skoler strever med å
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oppfylle lærernorm og samtidig innfri timer til
spesialpedagogiske tiltak.
14-19/20

Rapport fra skolen v/rektor
- Arbeid med fagfornyelsen som trer i kraft
august 2020. Lærerne på alle trinn planlegger
og prøver ut dybdelæringsprosjekter.
- Utviklingssamtalene i høst: Lærerne foretar
spørring om lekser og Supernytt.
- Rektor informerte om skolens økonomi. Vi går
utenfor tildelt ramme i år.

15-19/20

Gymsal
- Oppvekstdirektøren har gitt signaler om at han
vil utrede saken.
- FAU skriver brev til kommunen og politiske
partier om hva de mener om tilbudet.

16-19/20

Fotballbanen
- Søknadsprosessen er i gang, men prosjektet er
bare delvis finansiert.
- FAU har fordelt oppgaver om å skaffe midler til
prosjektet fra lokale aktører.

17-19/20

Eventuelt
- Endring i årshjul (dato for SU i februar)

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

