
  

 

 

Møtereferat 
Oppvekst og utdanning 

Vassøy skole 

 

Postadr.: Pb.8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Sørstrandveien 38, 4076 Vassøy 

Telefon: 51859292  

E-post: vassoy.skole@stavanger.kommune.no  

www.linksidene.no/vassoy 

Org.nr.: 964 965 226 

 Gruppe: Samarbeidsutvalget (SU)  

 Møtested: Vassøy skole  

 Møtedato/ -tid: 05.03.2020   kl. 16.45 – 18.30  

 Møteleder Lars Inge Nordbøe Referent:  Ole Gabriel Ueland  

 Deltakere: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Forfall: 

 
 
 

 

 
 

 

Lars Inge Nordbøe, foreldrerepresentant, Grete Ystheim Undseth, leder FAU, 

Knut Pedersen og Karen Iden Austrheim, pedagogisk personale, Anne Beth 

Buch Larsen, andre ansatte, Anders Kallevåg og Gard Norekvål Knudsen, 

elevrepresentanter, Elisebeth Blakely, politisk representant, Ole Gabriel 

Ueland rektor/sekretær 

Martin Brekke Pedersen 

 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   10.03.2020 

 

Sak nr V/O  

01/20 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling, se vedlegg 1 

B. Referat fra DS-møte 21.11.2019, se vedlegg 2 

C. Referat fra FAU-møte 18.02.2020, legges fram på møte 

D. Saker fra elevrådet, legges fram på møtet 

 

Sak A og B ble vedtatt. Andre referat ble tatt til orientering. 

 

02/20 V Konstituering av SU 

 

Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger kalenderåret. Samarbeidsutvalget 

konstituerer seg selv og velger sin leder for 2020 på første møte for året. 

Foreldrerepresentantene velges til leder og nestleder. Rektor er ansvarlig for 

sekretariatsfunksjonen for samarbeidsutvalget.   

 

Lars Inge Nordbøe ble valgt til leder for samarbeidsutvalget på Vassøy skole i 2020.   

 FAU-leder Grete Ystheim Undseth ble valgt til vara for SU-leder i samme 

tidsperiode. 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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03/20 V Årshjul for samarbeidsutvalget ved Vassøy skole 2020, se vedlegg 3 

 

Rektor legger fram forslag årshjul for SU for 2020. 

Årshjulet drøftes i samarbeidsutvalget. 

 

Årshjul for samarbeidsutvalget for Vassøy skole for 2020 ble vedtatt. 

 

04/20 O Endringer i bemanning inneværende skoleår 

 

Rektor orienterer om status for bemanning. 

 

Informasjonen tas til orientering. 

 

05/20 O Regnskap for 2019 

 

Rektor orienterer om regnskap for 2019 

 

Skolen hadde et mindreforbruk på litt over 1% forrige skoleår. Dette skyldes i 

hovedsak at skolen har valgt å ikke ansette ny avdelingsleder. Mindreforbruket 

videreføres til 2020-budsjettet og utgjør kr.160 000,-. 

 

06/20 O Budsjett for 2020 

 

Orientering om hovedtrekkene i budsjettet. Oversikt over budsjett Vassøy skole, 

SFO og samlet for virksomheten legges frem på møtet. 

 

Rektor orienterte om budsjett for 2020. Det blir ikke endringer i bemanningen 

inneværende kalenderår, og skolen styrer mot å gå ut i null ved budsjettårets slutt. 

 

07/20 O Fagfornyelsen – ny læreplan høsten 2020 

 

Rektor orienterer om status for prosessen med å innføre nye læreplaner. 

 

Informasjonen tas til orientering. 

   

08/20 O Brukerundersøkelser skoleåret 2019-2020 

 

Elevundersøkelsen, vedlegg 4 (ettersendes) 

 

Foreldreundersøkelsen, vedlegg 5 (ettersendes) 

 

Rektor orienterer om resultatene fra begge undersøkelsene gjennomført høsten 2019. 

 

NB! Før møtet er det ønskelig at dere forbereder følgende: 

 

- Sett deg inn i resultatene fra undersøkelsene  

 

- På bakgrunn av resultatene skal du så trekke fram to områder du mener vi har 

skåret bra på. Videre skal du finne et område der du mener skolen har en utfordring 

tatt resultatene i betraktning. 

 

Overnevnte drøftes på SU-møtet og tas med når ny årsplan for neste skoleår skal 

utarbeides.    
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Undersøkelsene ble drøftet i SU. Innspill fra SU-møtet blir tatt med når neste 

skoleår skal planlegges. Det lages også en egen sak på skolens hjemmeside om 

undersøkelsene. 

09/20  Eventuelt 

 


