
SMU møte 17.03.21

Tilstede:
Foreldrerepresentant Siv Vervik Stousland (FAU), Renate Teigland
lærer og leder av elevrådet. Eirin Kårtveit 10. trinn - leder og
Madeleine Viste Brannan - nestleder 9.trinn, elevrådet.

Sak1
Informasjon rundt smittesituasjonen på skolen

- Avlyst leirskole for en 8. klasse. Klassen har denne uka uteskole og kino som
alternativ.

- Avlyst klasse revy 9.trinn. Alle 3 lærere som drifter revyen er berørt av
smittesituasjonen.

- 3 klasser i karantene, 2 på 10.trinn og 1 på 8. trinn. 15 ansatte i karantene.

Digital skole for 10.trinn til og med 22.03.
8. og 9. trinn vil få beskjed hvordan fredag 19.03 og mandag 22.03 vil bli ift digital
hjemmeskole.

Skolens personale skal ha møte med leder av smittevernavdelingen i Stavanger kommune i
dag for å få informasjon om smittevern, smittesporing og hvordan ivareta elever som er
bekymret.

Leder og nestleder fra elevrådet opplever overgang til digital hjemmeundervisning som ok.
De har gode rutiner og erfaringer gjort fra tidligere digital hjemmeskole. Ønsker likevel å
være på skolen fysisk.

Smitteverntiltak fungere bra på skolen, i følge elevene. De synes det er vanskelig når sosial
omgang begrenses ift venner de har i andre klasser. Vi er med hverandre i fritiden. De
opplever ikke at mange er bekymret. Opplever at flere elever tenker at det går bra og at
vaksine vil hjelpe.

Fra foreldrerepresentant:
- ungdom opplever å bli fratatt sin hverdag
- er med familien “hele døgnet”
- elever lengter tilbake til vanlig sosial omgang og vanlige skoledager

Fra Lærer, elevrådet:
- har hatt noen få møter digitalt med elevrådet
- elevrådet har servert kakao og solbærtoddy til alle klassene
- bålpanne i skolegården med pepperkaker og gløgg før jul
- planlegger en skole quiz mot påske
- digitale turneringer er også noe som blir diskutert.



Sak 2
Nytt Ordensreglement for skolene i Stavanger

“Samarbeidsutvalget skal ved den enkelte skole fastsette et lokalt ordensreglement som
utfyller dette kommunale ordensreglementet.” Elever har også gitt sitt innspill til høring av
reglementet.

Personalet har jobbet med dette i grupper. Diskusjon ift regulering av mobilbruk,bruk av
lue/caps, bruk av anmerkninger og konsekvenser.
Tilbakemelding fra leder og nestleder er at regulering av mobilbruk fungert slik vi hadde det
før (normale skoledager); mobilhotell i timene og lov å bruke mobil i friminutt.
For noen elevene kan bruk lue/caps/hette være en trygghet. Noen trenger å “gjemme” seg
vekk litt.
Tas opp i elevrådet.


