SU-medlemmer Smeaheia skole:
Trine Ragde, FAU
Lise Kristiansen, FAU Forfall
Inger Helen Aanestad, politisk representant Forfall
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 Telma i 6b og ekstra foreldrerepresentant fra FAU ,Anita Aase innkalles til SMU
Sandnes, 16.03.20
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET(SMU), SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 11. mars 2020 kl 15.15 på møterommet
Godkjenning av referat. OK
Godkjenning av innkalling. OK
Saker til eventuelt: Vedtekter SFO
Informasjon:
● Koronaviruset. Alle barnehager og skoler i Sandnes og resten av landet ble stengt fra torsdag
12. mars kl. 18.00 frem til 26. mars.
● Ragnhild Torkelsen slutter etter 4 år i SU. Ny politisk representant er Inger Helen Aanestad.
Milan Aran er vara
● Utviklingssamtale med fagstab i vår. Elevråd, tillitsvalgt og SU-leder innkalles i tillegg til
ledelsen.

Sak 11
19-20

Gjennomgang av resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen ved rektor.
Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen ble gjennomført fra uke 47 t.o.m. uke 49 i
2019 med god oppslutning. Rektor hadde en gjennomgang av resultatene.
Som en del av vårt arbeid med s kolebasert vurdering har vi hatt analyse av resultatene i
FAU, i elevråd, i ledelsen og på alle trinn. Elevene opplever at de får god støtte av lærerne
og har et trygt skolemiljø. Foreldrene er godt fornøyde med skolen og scorer bedre enn i
fjor.
Ett område skolen vil jobbe mer med framover er vurdering for læring. Vi vil også ha mer
fokus på faglig og sosial utvikling i møter med foreldre og involvere elevene mer i hvordan
de lærer best. Arbeidsro er også et område hvor vi kan bli bedre.
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