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 SAMARBEIDSUTVALG (SU), SMEAHEIA SKOLE
Tirsdag 4. juni 2019 kl 15.15 på møterommet (NB! MERK DAG OG DATO)
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.
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Skolerute 2019/2020– avvik Smeaheia skole i forhold til kommunens skolerute
Skole har planleggingsdager 14. august, 15. august, 16. august, 15. november
2019 og 14. april 2020. I tillegg velger vi to kvelder. PUG foreslår at den sjette
planleggingsdagen byttes med følgende kvelder: onsdag 3.6. og torsdag 4.6.
Dagene brukes til planlegging av nytt skoleår og innføring av ny læreplan.
SFO har planleggingsdag 16. august og 15. november 2019. SFO vil også jobbe
inn en planleggingsdag (14. april 2020) ved å bytte mot to kvelder: torsdag 15.
august og torsdag 26. september 2019. SU ved Smeaheia støtter tidligere praksis
at SFO har fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Fredag 22. mai
2019 er fridag.
Vedtak: Smeaheia SU godkjenner skolerute for Smeaheia skole skoleåret
2019-2020.

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

Skolerute
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Skolens praksis angående skolegudstjeneste
Smeaheia skole har ikke tradisjon med å la elever delta på skolegudstjenester i skoletiden i
forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Vår praksis har vært at lærerne
anbefaler at elevene ikke deltar på skolegudstjenester og isteden har samlende aktiviteter på
skolen som inkluderer alle elevene. Disse vurderingene i forhold til arrangement og
gudstjenester ble tatt ut fra hensyn til KRLE-faget og føringer i Kunnskapsløftet.
Nå er det imidlertid både føringer fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier at alle skoler
oppfordres til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i
forbindelse med høytider.
Rektor er i dialog med Lura kirke. Skolen ønsker en løsning hvor skolen kan inkludere alle
elevene på et besøk i kirken med minst mulig fritak. Kirken tar oss gjerne imot, men sier det
må bli noe forkynnelse. Skolen ønsker å ha samling i samarbeid med kirken med fokus på
advent og på mennesker som trenger hjelp (jfr. «Omvendt adventskalender».) Dialogen
fortsetter inntil vi lander på en løsning, enten det ender opp med fellessamling i kirken eller
forlengelse av vår gjeldende praksis.
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Utviklingsmål 2019-2012
Gjennom digitalisering ønsker vi å fremme læring for alle våre elever gjennom utvikling av de
grunnleggende ferdighetene.
UTVIKLINGSMÅL 1: Vi fremmer lærelyst, trivsel og mestring i lesing og regning.
UTVIKLINGSMÅL 2: Vi skaper et godt digitalt læringsmiljø med strukturert undervisning og
relasjonell klasseledelse.
UTVIKLINGSMÅL SFO: Vi fremmer læring av sosiale ferdigheter for alle barn og er arena for
utvikling av vennskap. Vi skaper et godt fritidsmiljø med strukturerte baser og relasjonell
gruppeledelse.
Nærmere beskrivelse av utviklingsmålene kommer i skolens utviklingsplan som skal
innarbeides i løpet av skoleåret 2019/20
Vedtak: Smeaheia SU godkjenner utviklingsmål for Smeaheia skole skoleåret 2019-2020.
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Høring til Skolebehovsplan 2019-2023
Smeaheia SU er positive til bygging av nye skoler og utvidelse/rehabilitering av bygg for å gi
plass til alle elevene. Vi ser at høringsforslaget berører oss lite på grunn av mindre elevvekst i
vårt område enn forventet.
Smeaheia SU forholder seg til rådmannens uttalelse: “Smeaheia skole kan bestå som en
B14-skole. Dersom behovet for elevplasser øker betraktelig har Smeaheia skole muligheter for
en utvidelse til en B21-skole. Det er trolig ikke aktuelt med noen utvidelse innen 2030.”
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