
  

 

 

 

Møteinnkalling 
 

Oppvekst og levekår 

Lassa skole 

 

Postadr.: Rektor Bertsensgate 9, 4090 Hafrsfjord 

Besøksadr.: Rektor Bertsensgate 9 

 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg Lassa skole 

Møtested: Google Meet – invitasjon blir sendt på mail i forkant av møtet. 

Møtedato/ -tid: Tirsdag 26.januar 2021 kl. 16.00 – 18.00 

Deltakere: Petter Enoksen (foreldrerepresentant og leder) 

Stine Johansen Haaland (foreldrerepresentant og FAU) 

Hege Benedicte Holm (politisk representant) 

Eline Zwerg og Katharina Lyssand Grøndal (undervisningspersonalet)  

Elevrådsrepresentanter 

Katrine Knutsvik (andre ansatte) 

 

Kristin Haugen Olsen, rektor 

 

Sak nr.:  

1/21 Godkjenning av innkalling, referat og saksliste 

2/21 Konstituering  

3/21 Orienteringssaker 

Elevråd 

FAU 

SFO 

Rektor 

4/21 Økonomirapport v/rektor 

5/21 Nasjonale prøver – en orientering 

6/21 Elevundersøkelsen – en orientering 

7/21 Foreldreundersøkelsen – en orientering 

8/21 Personvern og beskyttelse av uønskede opplevelser på nett ved bruk av Chromebook v/ 

Stine Johansen Haaland 

9/21 Eventuelt 

Lassa skole, 

                                                           Kristin Haugen Olsen 

Rektor 
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Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 1/21 

Sak Godkjenning av innkalling, referat og saksliste 

Forslag til 

vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes Vedlegg: X  

Referat sendt ut pr. mail 23.10.20 og som vedlegg til innkallingen 

 

 

Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 2/21 

Sak Konstituering  

Forslag til 

vedtak 

Samarbeidsutvalget konstitueres med samme 

sammensetning som høsten 2020.  

Petter Enoksen og Stine Johansen Haaland er leder og 

nestleder. Sammensetning og verv gjelder til 01.08.2020. 

Vedlegg: X 

Det vises til: 

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVAL VED SKOLENE I 

STAVANGER (utdrag)  

 

1-6 Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon.  

Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til 

konstituerende møte i samarbeidsutvalget årlig i løpet av januar. 

Foreldrerepresentantene velges til leder og nestleder. Rektors er ansvarlig for 

sekretariatsfunksjonen for samarbeidsutvalget.  

 

1-3 Samarbeidsutvalgenes sammensetning  

Samarbeidsutvalget har følgende medlemmer  

- To representanter for undervisningspersonalet  

- En representant for andre ansatte  

- To representanter for foreldrerådet  

- To representanter for elevene  

- To representanter for kommunen, der rektor er den ene.  

 

På grunn av spesielle omstendigheter, korona, foreslår rektor at Samarbeidsutvalget 

konstituerer seg med samme sammensetning som høsten 2020, gjeldende fram til 

01.08.2021.  

FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye representanter med 

personlige varamedlemmer, med virkeperiode fra 01.08.2021 ut kalenderåret 2022.  
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Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 3/21 

Sak Orienteringssaker 

Forslag til 

vedtak 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

• Elevråd 

• FAU 

• SFO 

• Rektor 

 

 

Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 4/21 

Sak Økonomirapportering v/rektor 

Forslag til 

vedtak 

 Vedlegg: 

 

Regnskapet for 2020 er enda ikke avsluttet, men rektor gir en foreløpig orientering på SU 

møtet. 

Budsjett for 2021 er ikke klart, men forventes å foreligge innen utgangen av januar. 

 

Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak nr. 5/21 

Sak Nasjonale prøver en orientering 

Forslag til 

vedtak 

 Vedlegg: X 

Nasjonale prøver ble gjennomført i september 2020.Lassa skole gjorde det svært godt, i alle fag på 

5.trinn. 

Avgiveresultatene (resultater for 8.trinn på Kannik – våre elever) var også veldig gode og over snittet i 

Stavanger kommune. 

Alle resultater ligger ute på skolens hjemmeside. Se også vedlegg. 

Rektor gir nærmere informasjon på møtet. 
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Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 6/21 

Sak Elevundersøkelsen en orientering 

Forslag til 

vedtak 

 Vedlegg: X 

 

 

Elevundersøkelsen 2020 ble gjennomført på 7. trinn i november. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 

7.trinn. Dette gjør vi for å kunne ha en mulighet til å jobbe med eventuelle uønskede funn, over lengre tid.  

Elevene svarer på spørsmål om hvordan de trives på skolen, hvordan forholdet er til lærere og medelever, 

hvordan de opplever vurdering for læring, krenkelser med mer. 

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på: 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen 

 Alle resultater ligger ute på skolens hjemmeside. Se også vedlegg. 

Rektor vil orientere om resultatene og hvordan vi arbeider med disse. 

 

 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen
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Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 7/21 

Sak Foreldreundersøkelsen 

Forslag til 

vedtak 

 Vedlegg: X 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2020 og avsluttet 06.12.20.  

Foreldre til elever på 3. og 6. trinn var invitert til å delta.  

Det er obligatorisk for skolen å gjennomføre undersøkelsen, men frivillig for foreldre å delta.  

 

Vi hadde høy deltagelse, noe vi er svært glade for. 

Skolen jobber videre med å analysere resultatene. En oversikt over resultatene, se vedlegg.  

Resultatene er lagt ut på skolens hjemmeside, under Våre resultater: 

 

 

 

Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

Sak .nr. 8/21 

Sak Personvern og beskyttelse av uønskede opplevelser på nett ved bruk av 

Chromebook v/ Stine Johansen Haaland 

Forslag til 

vedtak 

 Vedlegg: 

 

 

Lassa skole, Samarbeidsutvalg ( SU) 

9/21 

Eventuelt 

  

 


