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Referat samarbeidsmøte
Sak nr.

13-202Q Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: lnnkalling og saksliste godkjennes

14-2020 Godkjenning av referat
Vedtak: Referat godkjennes

15-2020 Saker under eventuelt
En sak under eventuelt

Ansvar

16-2020 Status skole
Det har vært en god oppstart til tross for en del av
de restriksjonene vi lever under. Vi har fått
innarbeidet oss gode rutiner, men har krevende
forhold når det gjelder friminutt. Skolen har redusert
storefri ned til 15 minutter itråd med
smittevernveilederen, men kommer også tikl å
melde avvik til skoleeier både om dette og at vi har
alle elevene ute i dette tidsrommet. Skolegårdens
utforming gjør det krevende å ha friminutt der hver
klasse er innenfor sin egen kohort. lfølge
smittevernlegen defineres ikke passering i korridor,
å forflytte seg inn og ut av bygget, samt å gi korte
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17-2020

18-2020

beskjeder som nærkontakt. Som en konsekvens av
koronapandemien har vi måttet avlyse høstturen,
hospiteringen for 10. trinn ble avlyst av Rogaland
fylkeskommune 28.8. Hva som skjer med
hospitering på 9. trinn våren 20201vet vi fremdeles
ikke noe om. Juleballet utgår, men elevrådet
planlegger et sommerball. 9. trinn er på leirskole og
valgfagdag 15.10. planlegges også som normalt.

Vedtak: Saken tas til orientering

Status regnskap
St. Svithun har ved utgangen av august noe
mindreforbruk, dette har bl.a. sammenheng med
tildeling av midler ifbm områdesatsingen. Midlene
skal brukes i tilknytning til dette [f. sak 1812020).1
tillegg har ikke skolen betalt ut leirskole, som spiser
en god del av budsjettet. Skolen har også fått tilført
noen midler ifbm nye lærebøker (politisk vedtak fra
i vår) og fagfornyelsen.

Det forventes at vi vet utgangen av 2020 er i

balanse når det gjelder regnskap.

Vedtak: Saken tas til orientering

Status skolegård
Prosjekt skolegård ble vedtatt opprettet i 2Q07 av
kommunalstyret for miljø og utbygging. Arbeidet
med Prosjekt skolegårder startet opp første kvartal
¡ 2008 i forbindelse med at Park og vei overtok
ansvar for forvaltning og drift av skolegårdene i

Stavanger kommune fra Stavanger eiendom.

Prosjekt skolegårder består av nye tiltaUlekeanlegg
i skolegårdene ved de offentlige grunnskolene i

Stavanger. Tiltakene in nebærer lekefu nksjoner,
idrettsaktiviteter, samlingsplasser og ulike
trivselsskapende elementer i skolegårdene.
Prosjektets måler:

- Øklfysisk aktivitet blant skoleelevene
- Et mer variert opplæringsmiljø
- Gode rom for sosial samhandling og læring
- A redusere vold, mobbing og uro
- Økttrivsel, motivasjon og læring

I 2008 ble det gjennomført registrering og
evaluering av kvalitet og innhold i skolegårdene.
Registreringen synliggjorde et stort behov for ulike
tiltak for opprustning, og at det ville være
nødvendig med øremerkede tilskudd til
skolegårdene i mange år framover. En rapport om

Ansvar
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arbeidet med prioriteringsliste for skolegårdene ble
utarbeidet.

12019-2020 ble det utarbeidet en statusrapport om
prosjektet og skolegårdene i Stavanger med forslag
til videre prioriteringer fremtidige tiltak ved barne-
og ungdomsskolene. Rapporten ble vedtatt av
KMU mai 2019 og gir status og oversikt over
gjenstående behov i skolegårdene. Det er
gjennomført registrering, evaluering og prioritering
av alle barne- og ungdomsskoler i Stavanger
kommune i 2019-2020 som grunnlag for rapporten.

Park og vei ved plan - og prosjektseksjonen er
ansvarlig for gjennomføring av prosjektarbeidet.
Prosjektering og bygging av delprosjekt går som
regel over to år, med prosjektering det første året,
og bygging det neste. Byggeledelsen gjennomføres
av byggeledere fra Park og vei.
Prosjekteringsprosessen er delt inn i 2 faser,
forprosjektfase og detalj prosjektfase.
Detaljprosjektene tar som regel for seg et delområde
av skolegården. Brukermedvirkning fra skolene skjer i

forprosjeKfasen. Skolen deltar på oppstartsmøte og
spiller inn utfordringer, behov og ønsker, og
forprosjektet med kostnadskalkyle blir presentert. Slik
får ulike representanter ved skolen mulighet til å
komme med innspill med hensyn tilfunksjoner og
aktiviteter, og de får være med på å prioritere
rekkefølge for gjennomf øring.

I henhold tilvedtatt plan er St. Svithun skole satt opp
ti I forprosjeld i 2021 og gjennom f øring i 2022.

lfbm områdesatsingen har St. Svithun fått tildelt
100 000, kroner til benker. Dette er et
samarbeidsprosjekt med designbyrået Elephant,
der noen elever skal være med i arbeidsgruppe når
det gjelder utformingen av disse. Arbeidet starter
opp ila høsten 2020. Skolen har fått ytterligere
tildeling ifbm områdesatsingen, som hhv skal gå til
bibliotek, samt at elevrådet skal komme med
innspilltil hvordan midler kan brukes.

Vedtak Saken tas til orientering. Rektor informerer
når skolen vet mer om prosess og tidsplan

Høring - forskrift om reglement for orden og atferd i

skolene

Alle grunnskoler skal ha et reglement for orden og
atferd. Dette er fastsatt i opplæringsloven. Et

Ansvar

19-2020
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20-2020

21-2020 Sakerfra FAU

ordensreglement er en forskrift. I forbindelse med
at Stavanger har blitt en ny og større kommune, må
det utarbeides en ny forskrift om reglement for
orden og atferd i skolene. Frist for tilbakemelding er
2.20.2020.

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret
16.11.2020

Merknader:
- S 2: Upresist hvor <<stor>> fritiden er. Det

kommer i liten grad frem
samhandlingen/samarbeidet mellom skole
hjem og foresattes trolle dersom en
hendelse utenfor skoletiden setter sitt preg
på den.

- S 6: som hovedregel ikke bruke annet enn
sko/ens digitale utstyr i skoletiden Er dette
atferd?

- S 7: Eleven skal hvis mulig gis anledning til
à gjøre opp for seg. Hva defineres inn i <å
gjøre opp for seg>? Avsnitt to bør
omformuleres, uheldig bruk av begreper
med gufs fra en fjern fortid.

- S 8: Det er forbudt à være ruset når skolen
har ansvar for elevene. Uheldig formulering,
er det kun da elevene ikke kan være ruset?

Ordensreglementet handler om å endre atferd i

positiv retning - fremme et positivt skolemiljø, og
fremme en positiv utvikling hos eleven.

Vedtak: Saken tas til orientering. Skolen spiller inn
merknader til oppvekst og utdanning.

Høring - forskrift om skoletilhørighet i Stavanger
kommune

lfølge $ 3 i Forskrift om sammenslåing av Finnøy,
Rennesøy og Stavanger til Stavanger kommune,
skal nye lokale forskrifter vedtas innenl .1.2021.
Vedlagt er forslag til ny (revidert) forskrift om
skoletilhørighet i Stavanger kommune.

Vedtak: Saken tas til orientering

Ansvar

Saken utgår
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22-2020 Sakerfra elevråd
Elevrådsseminar ble gjennomført 9.11 .20. På dette
seminaret ble bruk av midler diskutert, elevrådet sine
innspillvar: Benker i skolegården, scene i gymsalen
og en ekstra tredemølle på stykerom. Elevrådet
melder også om at oppstarten av skoleåret har vært
grei
Vedtak Saken tas til orientering

23-2020 Eventuelt
Elektroniske søknadsskjema for elevpermisjon

Skolen fikk2l.9.2020 beskjed om at Stavanger
kommune nå går over til elektroniske søknadsskjema
for elevpermisjon. lnformasjon legges ut på skolens
hjemmeside, med påloggingslenke. Foreldre kommer
direkte inn i skjemaet når de har logget seg inn med
bankid/Minid. Når foreldre søker permisjon for en dag,
går den til kontaktlærer. Permisjoner utover en dag
legges til rektor/skolens ledelse. Perm isjonssø knaden
arkiveres i elevens mappe i Public Oppvekst (digital
elevmappe)

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Ansvar

Saksnummer:.20/07288-6 side 5 av 5


