SU-medlemmer Smeaheia skole:
Til stede:
Trine Ragde, FAU
Lise Kristiansen, FAU
Ragnhild Torkelsen, politisk representant
Solveig Helen Gilje, andre ansatte
Kristin Almås, ansattes representant
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant
Elevråd v. leder Ingvild i 7a og nestleder Josefine i 7c
Ekstra representant fra elevrådet Thelma i 6b og ekstra foreldrerepresentant fra FAU, Anita Aase ble innkalt til SMU

Sandnes, 05.09..2019
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET(SU/SMU), SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 4. september 2018 kl 15.15 på møterommet (NB! MERK TIDEN)
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt
Informasjon

● Presentasjon av medlemmene
● Vennskapsuke
Smeaheia skole har hatt en god start på skoleåret og gjennomfører i uke 38 Vennskapsuken.
● Kapittel 9A
Rektor orienterer om skolens arbeid med kapittel 9A fra skolestart. «Plan for et trygt og
godt skolemiljø på Smeaheia skole» følges opp.
● Anleggsvei til nytt stadion- status.
Stadionutbygging ligger foran skjema. Anleggsveien som har blitt brukt til å frakte masse opp
til Østerhus arena er nå stengt. Smeaheia er godt fornøyd med prosessen og våre behov har
blitt tatt hensyn til.
● Møtedatoer 2019-2020
Vedtak: SU på Smeaheia skole ble 4. juni 2019 enige om 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

Saksnr.:
Sak 01—
19-20

Vedlegg:
Konstituering av Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalg i samsvar med Opplæringsloven § 11-1a.
Følgende ble valgt til leder, nestleder og sekretær:
Leder: Trine Ragde
Nestleder: Lise Kristiansen
Sekretær: rektor

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

Sak 0219-20

§ 11-1a Skolemiljøutvalg
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen får et godt skolemiljø.
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldre, tilsatte, skoleledelsen og kommunen være med.
Skolemiljøutvalget skal etter § 11-1a være ”sett saman slik at representantene for elevane og
foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval.”
SU/SMU på Smeaheia tar dette til etterretning og oppnevner derfor tilleggsrepresentanter for
foreldrene og elevene, så de samlet får flertall hver gang vi har SMU-møte.
Fra elevrådet stiller Thelma i 6A.
Fra FAU stiller Anita Aase som ekstra foreldrerepresentant.
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