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Sak nr. Ansvar

30-2021 Godkjenning av innkalling, saker under eventuelt

lnnkalling godkjent, ingen saker under eventuelt

31-2021 Godkjenning av referat

Referat er godkjent

32-2021 Oppstart skoleåret 202112022 - info fra skolen

Det har vært en god oppstart av inneværende
skoleår, og det å starte på grønt nivå har vært
godt både for ansatte og ikke minst for elevene. Vi
opplever en mer normal hverdag der vi er i gang
med ordinære aktiviteter, kantinedrift osv.

Fralørdag 25. september 2021har vi gått over til
en normal hverdag med økt beredskap. Det er
ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende
tiltak i barnehager og skoler.

Postadresse
Postboks 8069 Forus, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Vikedalsgate 11

Telefon: +47 51 507090
postmottak.skole@stavanger. kommune. no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. 964965226



Skolen opererer fremdeles med fargekoder, og
ved et lokalt smitteutbrudd kan skolen for en
periode på to uker settes på gult nivå. Skolen har
beredskapsplaner både for gult og rødt nivå.

Fraværsføring i ungdomsskolen oppheves fra 11

oktober. Dette betyr at fravær etter dette skal
føres på vanlig måte,

Rektor legger ut en sak på skolens hjemmeside
om dette.

Skolen gjennomførte foreldremøter allerede første
hele skoleuke og opplevde det som positivt å få
møte foreldrene så tidlig i skoleåret. lkke minst så
vi dette som viktig for foreldregruppen på 8. trinn
der foreldremøtet ijuni gikk ut.

Høstturen i begynnelsen av september ble utsatt
og planlegges gjennomført i uke 40. Leirskole er i

gang for 9. trinn der to klasser er av gårde i uke
39 og ytterligere to klasser skal på leirskole i uke
40. I uke 39 gjennomføres også hospitering for
10. trinn, noen utdanningsprogram har blitt
avlyst/utsatt da den videregående skolen er på
gult nivå.

Rektor

33-2021 Status regnskap

Skolen har et mindreforbruk så langt i 2021, dette
vil utjevne seg frem mot jul ifbm leirskoleopphold
og en del andre større fakturaer. Med bakgrunn i

dette planlegges innkjøp av flere læreverk itråd
med ny læreplan, samt en del annet utstyr det er
behov for ved skolen. Hvorvidt skolen får med seg
et eventuelt mindreforbruk inn i 2022 er på det
nåværende tidspunkt ikke avklart. Skolen styrer
mot budsjettbalanse.

Vedtak: Saken tas til orientering

34-2021 Kapasitet på St. Svithun skole skoleåret
2022t2023

Forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt av bystyret
13.6.2013 og gjelder for alle skolene i Stavanger.
Som følge av forskriften må hver skole avsette
elever som flytter inn i skolekretsen og har rett til
plass etter. Først når dette er gjort kan skolen ta
inn elever på fritt skolevalg. For
skoleåre1202272023 Íàr vi 143 elever fra
barneskolene Nylund, Vassøy og Storhaug, i

tillegg forventes det ved oppstart i 8. noen elever
fra JLS.
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Antall elever vet vi på det nåværende tidspunkt
ikke, men skolen må ha ledig kapasitet til disse
elevene både i8.,9. og 10. Antall eleverved
neste års 8. trinn er av en slik art at det vurderes
å opprette 6 klasser, dette har sammenheng med
antall elever det er mulig å ha i en del av
klasserommene. Samtidig må vita høyde for
budsjettildeling for 2022 med tanke på hvor
mange klasser det er økonomisk handlingsrom til
å ha. Kapasiteten på neste års 9. og 10. trinn er
også av en slik art at vi kan ta inn elever med en
nærskolerett, men ikke elever på fritt skolevalg.
Med bakgrunn i dette så innebærer det at vi for
neste års L trinn ikke tar inn elever på fritt
skolevalg, det samme gjelder for neste års 9. og
10. der det ikke vil være kapasitet å ta inn elever
utover elever med nærskolerett ved disse to
trinnene.

Skolen har en kapasitetsutfordring når det gjelder
rom dersom vi får 6 klasser på hvert trinn,
samtidig har vi flere elever som har behov for en
annen type tilrettelegging/annen type
opplæringsbehov. Skolen har et ønske om å få
satt vaktmesterboligen i stand for at denne kan
brukes til å dekke inn noe av det behovet vis er at
vi har fått de siste årene. Politisk representant
følger dette opp.

Vedtak: Saken tas til orientering

35-2021 Saker fra elevråd

Gjennomført elevrådsseminar med fokus på å bli
kjent med hverandre, hva en god skole er mm.
Første elevrådsmøte avholdes i uke 40. Elevene
er opptatt av juleball og at 10. får gå ut i storefri.
Skolen, og FAU, spiller bruk av mobiltelefoner
tilbake til elevrådet der klassene oppfordres til å
jobbe med klasseregler mm. for bruk av mobil i

skoletiden.

36-2021 Saker fra FAU

Har satt ned en juleballkomite som jobber med å
finne lokale, da vi er for mange elever til å ha det
både på Metropolis og på skolen.
Det planlegges et foreldremøte der aktuelle tema
kan være kriminalitetsforebyggende arbeid /SLT,
uteseksjonen, politiet, natteravnene), nettvett,
ungt utenforskap
FAU diskuterte mobilbruk og spilte dette tilbake til
elevrådeVklassene via SMU (se sak over)

37-2021 Eventuelt
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Fravær meldes Vibeke Vikse

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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