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Referat SU

25-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: lnnkalli saksliste ennes
26-2020 Godkjenning av referat

Vedtak: Referat o ennes
27-2020 Saker under eventuelt

28-2020 Status regnskap
Skolen har et mindreforbruk, men har enda ikke betalt for høstens leirskole
som utgjør anslagsvis 350 000,- kroner. lom at dette er en lovpålagt
oppgave kan vi ikke lenger søke om å få refundert midler fra staten, dette
skal ligge inne i skolerammen til skolen. Rektor ble i uke 43 orientert om at
dette ikke ligger inne i årets ramme, noe som innebærer at skolen må
dekke hele kostnaden selv ut fra eget budsjett. Ut fra signelaer vi i samme
uke fikk, skal noe dekning av leirskole ligge inne i skolens budsjett for
2021. Det vil bli kjøpt inn noen flere læreverk, og annet utstyr/materiell
utover høsten. Det forventes at vi er i balanse ved skoleårets slutt.

Vedtak: Saken tas til orienteri
29-2020 Skolerute 202112022

Skolen følger foreslått skolerute fra Oppvekst og utdanning. Skolens
personale har tre planleggingsdager før elevene starter opp 19. august. I

tillegg jar skolens personale planleggingsdager 12.11., 3.1. og 19.4. Dette
er fridager for elevene.

Vedtak: Saken tas til orienteri
30-2020 Kapasitet på St. Svithun skole skoleåret 201912020 (Forskrift om

skoletilhørighet)

Forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt i bystyret 13.6.2013 gjelder for alle
skolene i Stavanger. Som følge av forskriften mà hver skole, v/driftsstyret,
attaalla af r;iccf anlall ala til fìicca a/a ckal



31-2020

forbeholdes elever som flytter inn i skolekretsen og har rett til plass etter
<nærskoleretten>. Først nàr dette er gjort kan skolen ta inn elever etter
<fritt skolevalg>.

For skoleåret202112O22 fàr vi 141 elever fra barneskolene Nylund, Vassøy
og Storhaug, vi vet foreløpig ikke om vi får elever fra andre barneskoler i

Stavanger som har bosted på Storhaug, og som da vi ha St. Svithun som
sin nærskole.

Med bakgrunn i elever fra JLS og tilflytting til bydelen må vi sørge for å ha
ledig kapasitet til andre elever som flytter til bydelen og har St. Svithun som
sin nærskole. Med bakgrunn i tallene for neste års 8. trinn så er dette 41

elever. Av de ledige plassene forbeholdes disse til elever med St. Svithun
som sin nærskole, enten ved tilflytting til bydelen, eller elever som blir
overført fra JLS og som har sin hjemadresse i bydelen. Dette innebærer at
vi for neste års 8. trinn ikke kan tilby plass til elever som søker skolen
under <fritt skolevalg>. Dette vil og gjelde 9. og 10. trinn.

Vedtak: Saken tas til orie
Nasjonale prØver
Skolen er i gang med å gå gjennom årets resultater med personalet. Vi har
i for liten grad hevet elevene i lesing og regning fra 8. til 9. trinn, og er i

ulike prosesser for å finne årsaker til hva dette kan være. Parallelt ser vi på
grep vi mà gjøre inn mot trinnet. På 8. trinn er samme prosesser i gang og
et sentralt punkt i det videre arbeidet er hvordan trinnet skal løfte seg fra
årets resultater frem til NP på 9. trinn høsten 2021.

Vedtak: Saken tas til orie
18t2020-2 Status skolegård

Benker som elever på 9. trinn har designet sammen med reklamebyrået
Elephant blir satt ut ila november/desember. For midler knyttet til
områdesatsingen vedtok elevrådet at de ønsket å kjøpe inn flere benker
Dette er bestilt og forventes levert i desember 2020.

Vedtak: Saken tas til orie
32-2020 Deltakelse - MOT-prog rammet

St. Svithun skole har inngått en avtale med MOT-programmet (sammen
med tre andre ungdomsskoler i Stavanger). MOT-konseptet er basert på
formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms
robusthet, bevissthet og mot - mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si
nei. Vi har også som målsetning om at MOT skal være med å bidra til å
gjøre en forskjell for ungdommene på St. Svithun, der vi enda mer
systematisk arbeider mot utenforskap, skaper i n kluderende klasseku ltu rer.
Og en inkluderende skole. Verdigrunnlaget til MOT, og metodikken som
skal brukes, er forenelig med prinsippene i ny overordnet del av
læreplanen, eksempelvis livsmestring. I løpet av høsten går vi i gang mer å
rekruttere MOT-coacher, som er de som skal gjennomføre MOT-øktene
lokalt på skolen (eksempelvis miljøveiledere, lærere e.a.), elever vil også
bli involvert i dette arbeidet.
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36-2020

Vedtak: Saken tas til orienteri
33-2020 Møtedatoer SU vinter/vår 2021

SU-møter gjennomføres på følgende datoer: 25.1., 15.3., 3.4. klokken
16.00. Møtene gjennomføres på Google Meet så lenge skolen er på gult
nivå.

Vedtak: Saken tas til orienteri
34-2020 Saker fra FAU

Planlegger et stormøte våren 2021 for å fange opp en større del av
foreldregruppen. Hvilken form dette stormøtet vil ha er foreløpig usikkert,
dette avhenger av smittesituasjonen i kommunen.

Vedtak: Saken tas til orienterin
35-2020 Saker fra elevråd

Varmmat. En dag til 9. trinn og en dag til 10. trinn etter jul
Orientert om MOT-programmet

Vedtak: Saken tas til orienteri
lnformasjon fra skolen
Utdanningsvalg 9. trinn er av Rogaland fylkeskommunen besluttet avlyst
vinteren 2021
Koronasituasjonen: Skolene er fremdeles på gult nivå, der skolen
bestreber seg på å ha en mest mulig ordinær timeplan. Samtidig
oppfordres skolene til å ikke blande kohorter, noe som innebærer at skolen
i en periode gjennomfører valgfag med oppgaver elevene skaljobbe med.
Også ifremmedspråk kan det tidvis bli noe arbeid hjemme, men det meste
skal skje på skolen. De ulike fremmedspråkene er samlet i sin kohort og
jobber digitalt med opplegg lærer har utarbeidet. Det er
helsemyndighetene som eventuelt fatter vedtak om å endre nivået fra gult
til rødt nivå.

Vedtak: Saken tas til orienteri
37-2020 Eventuelt

saker

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor

Dokumenlet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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