
 

SU på Solås skole 
Tid: torsdag 18.2.21 kl 15.00-16.00 
Sted: Digitalt på Meet for de som ønsker (gi beskjed) Evt fysisk oppmøte i B-møterom 
 
Tilstede: Kirsti Sævik (rektor), Iris Anita Wee (ansatt), Akela Frydenberg (ansatt), Anette Salte (FAU), 
Ingrid Falnes (FAU), Kristine Goa (ansatt), Edel Kristine Grude Eriksen (politisk representant) 
Ørjan; stedfortreder for Anette 
 
Forfall: Anette Salte, Edel Kristine 
SU savner deltakelse av politisk representant for dette skoleåret. 
 

Sak nr.  Ansvar 

1 
20/21 

Godkjenning av innkalling: Ok 
Referat: Oppfølging av saker fra forrige gang. Ok 

Rektor 

13 
20/21 

Budsjett 2021 
 
Det er et nøkternt budsjett og rammen for 2021 skulle 
vært større innenfor ledelse og for ekstra oppfølging av 
enkeltelever. 
 
 
 

Rektor 

10 
20/21 

Gapahuk 
Status: 
Det har lenge vært snakket om å få bygget en gapahuk i 
nærheten av skolen. 
Raymond Vølstad har gjennom kulturkontoret søkt om midler 
til gapahuk (lik den i Neseskogen) og fått innvilget det. Han 
har satt som krav at det skal være plass til en skoleklasse og 
en elektrisk rullestol. 
Plasseringen blir oppe med Flassi til høyre (Limagården) 
 
Det bør være mulig å komme til gapahuken tørrskodd. Det 
jobbes med saken og han skal ha en befaring med 
kommunen. 
 
Ingrid holder kontakten med Raymond. 
 
 

Ingrid 

14 
20/21 

Informasjon fra  FAU 
● Midlertidig skolevei. Solbakken vellag skal være med 

å spikre opp flere planker langs gjerdet. Kommunen 
leverer materialer. Stor oppslutning i forhold til 
dugnadshjelp. 

● FAU skal ha dugnad på ballbingen denne våren når 
smittevernreglene tillater det. De skal utbedre 

FAU 

https://docs.google.com/document/d/11HjCfZWfgQ5saQ_HbopqsqesOApYV7TQdAQkb7ikTUA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGuq8FzpBPAZOg_wKfI1cvqXmd8_jLyuXsTXAb7QBuA/edit#gid=0


 

Neste SU møte 14.april kl 15.00 - 16.00 på møterommet i B-bygget 

avvikene fra tilsynsrapporten. De vil og se om det kan 
gjøres noe med dreneringen. Slik det er nå så samler 
det seg mye vann når det er mye nedbør. 

 

15 
20/21 

Informasjon fra Rektor 
● Ny rekruttering; 2 pedagoger 
● Andre ansatte 
● Nye vinduer i A-bygg 
● Inkluderende skolemiljø; vårt arbeid med §9a. Besøk 

av mobbeombudet; gjennomgang av §9A, forelesning 
med Ingrid Lund, case og arbeid med å bli bedre på 
undersøkelser og sette inn gode og konkrete tiltak 

 

Rektor 

16 
20/21 

Ordensreglement vedr mobilbruk og mobilklokker 
I kommunalt ordensreglement for skolene i Gjesdal – ”Forskrift om reglement for 
orden og oppførsel” § 8-4 Bruk av mobiltelefon i skoletiden; 
Mobiltelefon, mobiltilbehør og annet lignende elektronisk utstyr skal være helt 
avslått i 
skoletiden på barnetrinnet og på ungdomstrinnet være lydløs i alle 
undervisningsøkter. Den 
enkelte skole avgjør om eleven må levere fra seg mobilen når de kommer på 
skolen, eller om 
den skal ligge avslått i sekken. Elevene får tilbake mobilen når de skal hjem. 
Mobiltelefon, 
mobiltilbehør og annet elektronisk utstyr kan i læringsøkter tas i bruk på 
mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet når læreren tillater det. Skolen er ansvarlig for mobiltelefonene i 
den tiden 

skolen har dem. Blir mobilen skadet må skolen erstatte den. 
 
Vår praksis: 
Dersom en elev skal ha lov til å ha med seg mobil på skolen i en periode 
eller faste dager, må foreldre/foresatte sende skriftlig søknad om dette 
til rektor. 
Dersom en elev har behov for å ha med seg mobilen en enkelt dag, kan 
foreldre/foresatte gjøre egen avtale med kontaktlærer ved å levere den 
inn hver morgen. 
Dersom søknad innvilges skal dette skje under forutsetning av at mobilen 
er avslått/ eller lydløs og oppbevares av lærer under skoletiden 
 
Ved brudd på regelen: Dersom en ansatt oppdager en elev som bruker 
mobiltelefonen uten avtale, så skal denne inndras. Mobilen kan så 
hentes ved skoleslutt i administrasjonen. Varsel gis til eleven 
Ved 2. gang skal også foresatte kontaktes. 
  
Dersom elevene har med seg mobilklokker skal også disse samles inn av 
lærer og legges i egen boks. Klokken skal være på lydløs og ikke være 
innstilt på “avlytting” eller lignende modus 
 
SU støtter skolens konkretisering av ordensreglementet. 

Rektor 

Eventuelt   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LP5PGhhy2PKky0x0hrN-uRnKpoh6_BYf6bGZ7NKJx4/edit#gid=1293952781

