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Referanse

Samarbeidsutvalg, St. Svithun

Google Meet

03.05.2021, klokken 1 6.00

Bent lnge Ask

St. Svithun skole/ Bent lnge Ask, St. Svithun skole/ Annette Kvalsund,
Simon Thomas Van Blaricum, Tina Grønnevik, Aina Lygre, Ann Elin Piel,
Elsa Søyland, Tobias Jordbrekk, Aleksander Eriksen-Svensen

Elsa Søyland, Simon Van Blaricum, Vibeke Vikse

Ole Kristian Lie/ St. Svithun skole

Bent lnge Ask

Dokumentnummer

21t12107-3

Referat SU

Sak nr.

21-2021

22-2021

23-2021

24-2021

Ansvar

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

Forskrift til ordensreglement - Stavanger
kommune

Vedtak: Gjennom de tilbakemeldingene skolen
har fått, ser vi et tydelig ønske om endring i

regelen om innsamling og bruk av mobiltelefoner,
smartklokker o.l.
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Vikedalsgate 11
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postmottak.skole@stavanger. kommune.no
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Org.nr. 964965226



Ordningen evalueres vàren 2022

25-2021 Revidert: Handlingsplan for et trygt skolemiljø

St. Svithun skole har vært en mobilfri skole lenge
(siden 2015) og har sett mye bra med ordningen,
samtidig ser vi at det stadig har blitt vanskeligere
å samle inn telefoner fra alle elevene, og det har
vært en del støy rundt innsamlingen. Ettersom det
nå står i en forskrift om reglement for orden og
atferd i stavangerskolen, at <Elevene på
ungdomsskolen selv skalfå være med på å
bestemme om de skal kunne bruke private
digitale enheter i friminuttene>, anbefaler
samarbeidsutvalget ved St. Svithun elevene å få
bruke mobiltelefon i friminuttet.

Dette innebærer følgende:
¡ Mobiltelefonen skal ikke være synlige eller

i bruk i undervisningstiden (med mindre
dette er avtalt med lærer)

o Mobiltelefoner skal under ingen
omstendighet være med i dusj- eller
garderobeområder, og skal leveres inn i

forkant av kroppsøvings- og svømmetimer.
Mobiltelefonen skal leveres tilbake etter
endt undervisnings økt.

o Mobiltelefon skal ikke brukes i kantinen
o Elevene er selv ansvarlige for verdisaker

som tas med på skolen
o Ekstra fokus på nettvett

Skolens handlingsplan er revidert itråd med nytt
rundskriv om skolemiljø i Stavanger kommune. Her
står det presisert at skolens handlingsplan skal ha
definisjoner på begrepene <krenkelser>>, <trygt og
godt>, <sårbare elevere>, og <nulltoleranse).
Videre skal det være en beskrivelse av skolens
forebyggende arbeid og prosedyre bl.a.
varslingspl i kt, aktivitetsplikt, oppfølging og
evaluering. St. Svithun har, med utgangspunkt i

den forrige handlingsplanen, gjort noen mindre
justeringer.

Vedtak: SU vedtar revidert handlingsplan for et
trygt skolemiljø.

M øtedatoer SU skoleå ret 2Q21 12022: 29.9. og
8.11.2021. 31. 1 ., 21.3. og 9.5.2022.

Vedta k: M øtedatoer for sko leå ret 2021 I 2022 settes
opp som iforslaget.

26-2021 Møtedatoer SU - skoleåret 202112022
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27-2021 Saker fra elevråd

Elevrådet har vært med på å komme med innspill til
investeringer som skulle komme elevene til gode
skoleåret 202012021. Dette gjelder bl.a. innkjøp av
benker i skolegården, scene i gymsalen og
lydanlegg.

28-2021 Saker fra FAU

FAU har inneværende skoleår hatt en serie på
FAU-møtene med ulike deltakere fra
skolen/eksterne samarbeidspartnere, som har
fortalt litt om hvordan de jobber. Så langt Har Elliot
Jørpeland (SLT-leder) deltatt, samt Ragnhild
Waldeland (skolens miljøteam), Frank Gjerde (you-
rådgiver) og Anne Marie Birkeland-Svendsen (sos.
rådgiver).

Til høsten er det ønskelig å ha med en lærer på et
FAU-møte.

29-2021 Saker fra skolen

Rødt nivå på skolene frem til 7.5. Vi antar at
vi er på gult igjen fra 10. mai. Vi følger
samme plan som vi har gjort de to siste
ukene. En del elever har, av ulike årsaker,
utvidet tilbud, dette er elever med særskilt
behov for et tilrettelagt tilbud, sårbare
elever, elever som har en krevende
omsorgssituasjon mm. Miljøteamet er enda
tettere på mange av elevene i denne
perioden, helsesykepleiere benyttes også.

LGE - forskriftsfestet. Rektorene på
ungdomstrinnet har spilt inn bekymring for
avvikling av LGE våren 2021til skoleeier,
som videre har tatt dette opp med
Statsforvalteren, som melder dette videre til
Kunnskapsdepartementet. 8.4.21 kom det
en presisering fra kunnskapsministeren om
at LGE i vår skal avholdes. Skolen
planlegger dermed muntlig eksamen som
vanlig, elevene får melding 1. juni, og skal
ha muntlig 3. juni. For både eksaminatorer
og sensorer er det viktig å trygge elevene i

denne situasjonen, og både St. Svithun,
sammen med øvrige skoler er bevisst på
dette, og at det året vi har lagt bak oss har
vært krevende for elevene.

Prosjekt skolemat: Ligger inne om at
prosjektet skal videreføres inn i 2Q22, men
dette er enda ikke politisk vedtatt enda.
Skolen tar likevel høyde for at prosjektet
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med skolemat vil bli videreført. Ulike
allergener og halal er nå lagt inn som en del
av tilbudet til elevene.

Vitnemålsutdeling for 10. trinn er satt til 17.
juni. Hvordan denne blir løst i år vet vi på
det nåværende tidspunkt ikke. Skolen har
ulike alternativer, og avventer
smittesituasjon, og hvilke føringer vi må
forholde oss til, lør vi tar en avgjørelse på
vår organisering dette året. Høyst
sannsynlig gjennomføres
vitnemålsutdelingen kun med elever, og at
seremonien blir streamet for foreldre/fam ilie

Leirskole: Første klasse skal på leirskole i

uke 24 (8 e), de fire siste klassene på 9.
trinn skal på leirskole i uke 39 og i uke 40.

Med hilsen

Bent lnge Ask

Avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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