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Referat samarbeidsutvalg

1-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: lnnkalling og saksliste godkiennes
2-2020 Godkjenning av referat fra driftsstyremøte 26.11.2020

Vedtak: Referat godkiennes
3-2020 Saker under eventuelt

lngen saker
4-2020 Retningslinjer SU

Gjennomgang av retningslinjer for samarbeidsutvalg.

Vedtak; Saken tas til orienterins
5-2020 Foreløpig regnskap 201 9

St. Svithun har hatt et forbruk pà97,26 o/o pt. 20.1.20. Vi hadde ved
årsslutt forventet et noe høyere forbruk, men fikk noen overføringer mot
slutten av kalenderåret som har gjort at vi har landet på et mindre
forbruk enn forventet.

For budsjettåret 2020 ligger det økt bruk av ressurser til hhv leirskole og
innkjøp av nye lærebøker og vi kan anta at noe av mindreforbruket for
2019 mà qå inn til å dekke disse kostnadene.
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Vedtak: Saken tas til orientering
6t2020 Nasjonale pr øv er 201912020

Elevene på 8. og 9.trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk (kun 8.).

Elevene på 9.trinn gjennomfører den samrne nasjonale prøven som 8. trinn, og resultatene for
9. trinn i lesing og regning kan derfor sammenlignes opp mot resultatene for S.trinn

foregående skoleår. Prøven i engelsk gjennomføres kun på 8.trinn, og det er derfor vanskelig

å kunne si noe om elevenes utvikling i løpet av 8.trinn.

I vurderingen av prøvene på 8.trinn, er det nasjonale gjemomsnittet på alle de tre prøvene, 50

poeng. På 9.û'inn er det nasjonale snittet, 54 poeng, og det er derfor estirnert at ett års

skolegang tilsvarer en økning på 4 poeng.
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Elevene på St. Svithun scorer over det nasjonale gjennornsnittet i alle de tre prøvene på

8.trinn, og spesielt høyt i engelsk.

9.trinn (resultat for NP sorn 8. klassinger)

Mo6nlngFn¡vá M63r.lntFnlvâ

NæjoMle prøverô lrinn. Les¡ng

Næionale p.øver 8. [¡nd, Regning

Næionale prøve¡ L lrinn, Engelsk

Næjomle prøver 6. lri¡n, Regning

Næjonale prøver E. trin[. Erydsk

9.trinn, 201912020

21,?c/o E

13,T/o

13,V/o

34,7è/.

32,8/o

14,9/o

9,ff/.

10,60/o

!4,?/"

16,6,ú¿

25,9/.

5421

M.sú¡ng!nþå
3

37,7/o

45,re/o

*,î/o

L{*trln¡e¡tuå Mostrlrysnþâ S¡llPøú

24,t/ø 11,5./o 50,5

52,1

SnnPø8

L0.60/. t5.v/.

NæÌonale prøver L lrinn, Lesing

Nsjonâle prøver 9. trinn, R€gn¡rìg

19,5vô

13,40/o

7,3./o

lA.P/o

8,ú/o

7,Ilo

Mg!ùlngsnruÀ Molrhwsnlvâ ug.rrlnglnlvå lr.strl¡gsnlvå lrosùlngs¡þå

@

1

5,1%

4,P/o

54

39.6/. 26,4% 20,f/o

Når en sammenligner resultatene for 9 klassingene ved St. Svithun, finner man at resultatene

har hevel seg 3 poeng i lesing og 3,3 poeng i regning. Dette erhenholdsvis I og 0,7 poeng

lavere enn de fire poengene som estimeres som økningen som ett års skolegang skal gi.

En analyse av klassene viser at det var større spredning mello¡n klassene da elevene gikk i 8.

klasse, enn nå i 9., og disse antyder også at økningen har vært størst i klassene som skåret

lavest på 8.trinn.

Vedtak: Saken tas til orienterinq
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7t2020 Elevundersøkelsen
Skolens elever (alle trinn) gjennomførte høsten 2019
elevundersøkelsen. Ut fra årets undersøkelse har vi en liten økning hva
gjelder elevenes motivasjon, som også har vært et pr¡oritert område for
oss. Flere av elevene opplever også at de får faglige utfordringer. Vi har
også en marginal økning på praktisk og variert opplæring, som også
har vært et prioritert område. Sett i lys av fagfornyelsen som vil gjelde
fra høsten 2020 har vi ambisjon om å jobbe systematisk med disse
indikatorene for å kunne følge opp intensjoner i nye læreplaner.
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Vedtak: Saken tas til orienterino
8t2020 lnformasjon leirskole

Fra høsten 2020 skal 9. trinn på leirskole til Knaben, som er en
bemannet leirskole. Elevene skal ha 4 overnattinger. Gjennomføring av
leirskolen finner sted i uke 38 og 39.

Vedtak: Saken tas til orienterinq
9-2020 Saker fra FAU

- lnnspill hjem-skolesamarbeid fra FAu (etter bestilling fra
ledesen:

o Arbeidsplanene må tilenhvertid være oppdaterte, og det
må settes en klar forventning til at alle arbeidsplaner er
oppdatert senest fredag ettermiddag.

o Arbeidsplanene må være så konkrete at foreldre har
mulighet til å hjelpe med lærestoffet. Dermed er det ikke
nok å bare skrive et tema.

o Læremål og vurderingskriterier må være utarbeidet og

formulert, og være lett tilgjengelig.
o Skolen må ta ansvar for en opplæring av foreldrene i

Chromebook, tankene bak lekseredusert skole,
arbeidsplanene, og annet som er viktig å vite som forelder
ved skolen. Dette bør ikke gjøres generelt på et fellesmøte,
men heller i klassene.

o Det må være en frist for å få tilbakemelding når en skriver
melding til lærere eller andre ved skolen, slik at en kan
forvente svar i rimelig tid.

o Det er et ønske om å få jevnlige tilbakemeldinger, på mail,

om elevenes fravær, anmerkninger eller annet. Disse
opplysningene ligger allerede i et system, og det bør ikke ta
for lang tid for en kontaktlærer å videresende denne
informasjonen til foreldre.

o Skolen må være tydelig på ansvar og roller, og formidle
dette på en god måte. Hva forventes av den enkelte lærer,

av foreldrene, og av elevene.

o Foreldre må også være bevisste sin rolle, og opptre
profesjonelt overfor skolen.

o Foreldre må ta et større ansvar for å sørge for at elevene
kommer på skolen med riktig utstyr, ladet Chromebook og

lignende.
- Oppgradering av skolegården, ønske om at skolen kjøper inn

benker mm.
- Konkrete planer for å heve skolen opp på grønt i NP
- Bekymring rundt at skolen ikke har et system hva gjelder

beredskap (app), awenter svar på henvendlese fra
driftsstyreleder høsten 2019 fra skolesjefen
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Vedtak: Saken tas til orienterinq
10-2020 Saker fra elevråd

lngen saker

Vedtak: Saken tas til orienterinq
-202011 Status skole

- Jobber aktivt med fagfornylesen og har satt av all fellestid frem
til sommeren til dette arbeidet. Skolen jobber nå med
grunnmuren, læreplanforståelse, begreper, overordnet plan. I

februar starter vi arbeidet med læreplaner på fag. I april/mai blir
tematikken vurdering i hht nye læreplaner, samt lærebøker.
Arbeidet følges opp til høsten

- Uke 5: 10. trinn prøvemuntlig
- Uke 5: 9. trinn hospitering
- Uke 6-8: 9. trinn Newtonro

Vedtak: Saken tas til orientering
12-2020 Eventuelt

lnqen saker

Neste møte: 23.3.2020

lnnleveringsfrist for saker til neste møte: 9.3.2020

Dokumentet er elektronis4 godkjent og sendes uten signatur.
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