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Saksbehandler: Tor A. Isene Arkivkode: SU-perm

SU- og SMU-medlemmer Smeaheia skole: 
Kelly Le, FAU Forfall
Per Jan Ersland, FAU 
Inger Helen Aanestad, politisk representant
Solveig Helen Gilje, andre ansatte 
Øystein Lid, ansattes representant 
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant Forfall
Elevråd v. leder Tilla, 6A og nestleder Noa, 6B Forfall
Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Karoline i 7A Forfall
Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Ingunn Reed Anda Forfall

REFERAT SKOLEMILJØUTVALG (SMU) , SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 22. mars 2023 kl 15.15 på møterom 206 ved administrasjonen

Godkjenning av referat  OK
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt

Informasjon

● 1.trinn 2023/2024. Pr dags dato er det 47 nye 1. klassinger som hører til Smeaheia.

● Planlegging av neste skoleår i forhold til bl.a. personalkabal, romfordeling, og satsinger er godt i

gang.

● Skoleruta for Sandnesskolen for 2023-2024 er vedtatt med første skoledag onsdag 16. august

2023 med siste skoledag torsdag 20. juni 2024. Lærerne skal ha 6 planleggingsdager og SFO skal

ha 3 planleggingsdager. SFO ønsker at Sandnes kommune gir 5 planleggingsdager for SFO og følger

sentrale bestemmelser.

Saksnr.: Vedlegg:
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Gjennomgang av resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen ved rektor.

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 21.11 til 10.12.2022

med god oppslutning.

Som en del av vårt arbeid med skolebasert vurdering har vi hatt analyse av resultatene i

FAU, i elevråd og i personalet i skole og SFO. Elevene opplever at de får god støtte av

lærerne, blir involvert og har et trygt skolemiljø. Foreldrene er godt fornøyde med skole og

SFO.

Områder skolen vil jobbe mer med framover er motivasjon og vurdering for læring hvor
elevene ønsker å få flere tilbakemeldinger om hva som er bra og hva de kan bli bedre i.



Selv om de fleste elever sier de har det trygt og godt på skolen sier noen få elever at de ble
mobbet av andre. Til tross for god skår på indeksen mobbing er vi ikke fornøyd før vi oppfyller
nullvisjonen.


