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Ansvar

[Sett inn ansvarlig]Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: lnnkalling og saksliste er godkjent

Godkjenning av referat:
Vedtak: Referat er godkjent

Saker under eventuelt
lngen saker under eventuelt

Regnskap 2020 og budsjett 2021
Regnskapsàret2020 er ikke avsluttet, skolen har
heller ikke fått budsjett for 2021.
Vedtak: Saken tas opp på neste møte

Elevundersøkelsen 2020
E levu n ders ø kelse n ble gj en n om f ørI høsten 2020
på alle trinn, og etter at skolen fikk resultatene på
slutten av november har disse vært drøftet på de
respektive trinnene for videre oppfølging og
arbeid i klassene. Denne prosessen pågår
fremdeles.
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St. Svithun har de siste årene prioritert følgende
områder: motivasjon, variert opplæring, samt
vurdering, men har samtidig fokus på alle
innsatsområdene. Vi ser at vi har en lav skår på
motivasjon, marginal nedgang fra2019. Dette som er
gjennomgående for mange av ungdomsskolene. Vi
har en økning på hhv variert opplæring og vurdering.
Skolen ser at elevene gir gode tilbakemeldinger på
områder som trivsel, støtte hjemmefra, støtte fra
lærere og felles regler. Dette er alle viktige områder
som må ligge i bunn for arbeidet vårt med øvrige
indikatorer.

Arbeid med resultater blir det jobbet videre med
både i den enkelte klasse/trinnvis, men også i

skolen som helhet - der utgangspunktet er å legge
så gode rammer og føringer at vi sammen er med å
heve skolens resultater. De innsatsområdene vi har
hatt som prioriterte områder de siste årene kommer
vi framdels til å prioritere.

Vedtak: Saken tas til orientering

Foreldreundersø kelsen 2020

Foreld reundersøkelsen
20L9

st.
Svithu
n skole
(2o-2Ll
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ger

komm
une

u.skole

l2o-2Ll

Trivsel 4,55 4,65

Motivasjon 3 98 4,17

Støtte fra lærerne 4,53 4,54

Trygt miljø 4,41 4,4I

Dialog og medvirkning 4,6 4,57

FAU og SU 3,94 4,0L

Arets foreldreundersøkelse hadde en deltakelse på
73,8o/o, dette er en fremgang på 6,3 prosentpoeng
fra sist skoleår. I år valgte skolen Udir sin løsning
der vi sendte Foreldreundersøkelsen ut med lenke
via SMS, der foresatte kunne svare direkte fra sin
mobil. I tillegg lå det mulighet for 3 purringer i

systemet. Undersøkelsen viser relativt godt
samsvar i resultatene fra St. Svithun og kommunen
som helhet.

Vedtak Saken tas til orientering
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Sakerfra FAU
FAU jobber med å få til et (digitalb møte for foreldre
med tema psykisk helse. FAU-leder har vært i kontakt
med ulike aldører for å få dem til å bidra. Dersom
dette ikke lar seg gjøre planlegges det et møte der vi
tar i bruk egne krefter som eksempelvis skolens
miljøteam e.a. FAU kommertilbake til saken.

Saker fra Elevrådet
lngen saker

lnformasjon fra skolen
Skolen har gått over fra rødt til gult nivå, og elevene
følger sin vanlige timeplan. All opplæring skjer på
skolen. Selv om det for tiden er lavt smittetrykk i vår
region kan ting fort snu, skolen tar derfor høyde for at
det på sikt kan blien ny runde med hjemmeskole
noen fag. Situasjonen vurderes fortløpende og dag for
dag. Et tema som harvært mye fremme den siste
tiden er eksamen for 10. trinn, og om denne skal
avholdes eller ei. Slik status er pr. nå planlegger
skolen for at eksamen blir avholdt og planlegger
inneværende halvår for 10. trinn med dette som
utgangspunkt, det innebærer at prøvemuntlig er
planlagt i uke 8 og heldagsprøver i uke 1 1 og 12.
Dette gjøres om på dersom det kommer en ending i

det som pr. nå er planlagt når det gjelder eksamen,
dette er det opp til Udir å beslutte. Rektorene ved
ungdomstrinnet i Stavanger har også spilt inn våre
bekymringer til skoleeier, som igjen har tatt det opp
med Statsforvalteren.

10-2021 lngen saker under eventuelt

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor
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