SU-medlemmer Smeaheia skole:
Til:
Trine Ragde, FAU. Forfall
Jorunn Skjøld, FAU
Ragnhild Torkelsen, politisk representant. Forfall
Solveig Helen Gilje, andre ansatte
Bodil Valheim Malmin, ansattes representant. Forfall
Lene Sele, ansattes representant
Elevråd v. leder Sergei Mimic og nestleder Jenny Møller-Nilsen
Representant fra elevrådet, Oliver Dahle Vamraak og representant fra FAU, Tove Vold var med på SMU
Sandnes, 05.06.2019
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALG (SMU), SMEAHEIA SKOLE
Tirsdag 4. juni 2019 kl 15.15 på møterommet
Første del av møtet blir det utvidede skolemiljøutvalget (SMU) innkalt, så vi følger føringene fra Oppl.lovens
§ 11-1a hvor det står at SMU skal være satt sammen slik at elever og foreldre til sammen er i flertall.

Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Informasjon:
● Forestillinger 5. og 6. juni
Mye tid har gått til forberedelser til elevforestillingen “Sandnes -en by blir til” i Sandnes kulturhus.
En vellykket premiere er akkurat gjennomført!
● Møtedatoer 2019-2020
Vedtak: SU på Smeaheia skole har følgende møtedatoer skoleåret 2019-2020.
Møtene starter 15.15 og veksler mellom tirsdager og onsdager.
04.09.19 (m. bl.a. konstituering SU)
05.11.19 (m. bl.a. rådmannens forslag til økonomiplan)
11.12.19 (m. bl.a. skolerute)
11.03.20 (m. bl.a. rektors forslag til budsjett og resultatvurdering)
03.06.20 SMU (m. bl.a. Plan for et trygt og godt skolemiljø og Ordensregler)
● Organisering av leksetid
Vi har kommet fram til at vi også kommende skoleår gir tilbud om leksetid på 4. trinn.
Saksnr.

Sak 14
18-19

Vedlegg

SMU
Revidering av «Plan for et trygt og godt skolemiljø for Smeaheia skole» 2019-20

Handlingsplan

Vedtak: Smeaheia SU/SMU godkjenner revidert utgave av «Plan for et trygt og
godt skolemiljø for Smeaheia skole 2019-2020. Skolen har tatt hensyn til kapittel
9A hvor bl.a. aktivitetsplikt og økt ansvar er i fokus.
Sak 15
18-19

SMU
Revidering av ”Ordensregler for Smeaheia skole 2019-20”.
Vedtak: Smeaheia SU/SMU godkjenner revidert utgave av ”Ordensregler for
Smeaheia skole”. Reglementet er tilpasset “Kommunal forskrift om
ordensreglement for Sandnesskolen”.
Elevrådet hadde spørsmål om bruk av elektrisk sparkesykkel og hubberboard var
mulig, men etter diskusjon ble vi enige om å holde på de reglene vi har og si nei til
forslaget. De hadde også spørsmål om bruk av ulike typer klokker, bl.a. Apple
Watch. Dette er lovlig, siden det så langt ikke har vært noe problem.

Adresse: Smeaheia, Sandnes. Telefon 51 33 83 00
Postadresse: Kjærholen 5, 4316 SANDNES
E-post: smeaheia.skole@sandnes.kommune.no

Ordensregler

