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Vibeke Vikse

lva Georgieva, St. Svithun skole/ Annette Kvalsund, Simon Thomas Van
Blaricum, Tina Grønnevik, Aina Lygre, Ann Elin Piel, Elsa Søyland, Julie
Hodne

Elsa Søyland, Simon Thomas Van Blaricum, Julie Hodne

Bent lnge Ask/ St. Svithun skole, Ole Kristian Lie/ St. Svithun skole, Terje
Netland

Vibeke Vikse

Dokumentnummer

21t36129-2

Referat SU

Sak nr. Ansvar

38-2021 Godkjenning av innkalling, saker under eventuelt
lnnkalling godkjent, ingen saker under eventuelt

39-2021 Godkjenning av referat
Referat: Godkjent

40-2021 Status regnskap
Vi har et mindreforbruk på ca.3 o/o. Noen store
regninger skal betales, men det er likevel
forventet et mindreforbruk. Det gikk i uke 44 ut
beskjed om at virksomhetene ikke får ta med seg
mindreforbruket inn i 2022. Skolen kommer til å
prioritere innkjøp av læreverk i engelsk. Vi har da
læreverk i alle fag i hht ny læreplan, med unntak
av naturfag og samfunnsfag på 10. trinn da disse
ikke blir gitt ut før vàren2022. Vi ser videre på
behov for materiell i praktiske fag, elevskap til den
6. klassen på 8. trinn for skoleåret202212023.

Vedtak: Saken tas til orientering

Postadresse
Postboks 8069 Forus, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Vikedalsgate 11

Telefon: +47 51507090
postmottak.skole@stavanger.kommune. no
www.stavanger. kommu ne. no
Org.nr. 964965226



41-2021 Vei ledende skole rute 202212023

Vedtak: Skoleruten vedtas i sin nåværende form
Denne legges ut på skolens hjemmeside.

Rektor

42-2021 Nasjonale ptøvet
8. trinn er hovedsakelig barnetrinnets resultater,
men forteller samtidig ungdomsskolen hvor
hovedfokusetbør være. Resultatet er i samme
trend som tidligere, elevene skårer høyest i

engelsk og lavest i regning. Sammenligner vi med
resultatene for Stavanger kommune, er
resultatene i lesing og regning lavere enn snittet
for kommunen. I engelsk skåres det over det
kommunale snittet. På 9. trinn ser vi en variasjon
mellom klassene, noen av klassene har
eksempelvis i lesing hevet seg over det nasjonale
snittet, mens andre klasser har hatt en mindre
fremgang. Vi ser samme tendens i regning.

Det jobbes med resultater av nasjonale prøver og
analyse av disse i skolens personale, for 8. trinn
hvordan vi skaljobbe med elevene for å heve
disse. På 9. trinn avdekkes det hvem elevene er
og i hvilken grad de har hevet/ikke hevet seg, og
eventuelle tiltak som må iverksettes mot
enkeltelever.

Vedtak: Saken tas til orientering

43-2021 Saker fra elevråd
Primært sett er det juleballet som har vært et tema
den siste tiden. Språkbruk blant elever har også
vært diskutert.

44-2021 Saker fra FAU
Juleball: Tina sender ut e-post om juleball. Det
jobbes med vaktlister. Seynep, fritidsklubben,
deltar også på årets juleball. Natteravnene tar
etter hvert pause og starter opp igjen ca. 1. mars.
Terje Netland ny leder av FAU i perioden 2022-
2024. Elliot Jørpeland deltok på møtet og
informerte om status i ungdomsmiljøet i bydelen.

45-2021 lnformasjon fra skolen
Vi har den siste uken hatt mange smittetilfeller på
10. trinn, dette endte med en dag hjemmeskole,
5.11., for å få oversikt over situasjonen. Foresatte
har kunnet hente testkit, og ble oppfordret til å
teste sitt barn mandag 8.11. før skolestart. Vi har
ved informasjon fra smittesporing valgt å gitilbud
til foresatte om å hente testkit på skolen på
ettermiddags-/kveldstid, og gi tilbakemelding om
testresultat til kontaktlærer. Elever som ikke har
blitt testet har vi testet på skolen. På den måten
har vi hatt relativt god kontroll på smitte ved St.
Svithun. Elevene på 10. må de to neste ukene
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sitte en og en, og det tas høyde for de tiltak vi kan
iverksette så lenge vi er på grønt tiltaksnivå.

Språkbruk blant elever: Sak i skolens personale,
og i elevrådet. FAU ble informert 1.11. Skolens
ledelse lager infoskriv med en kort orientering til
foresatte. Som skole er vi avhengig at dette også
er et tema i det enkelte hjem, selv om vi som
skole jobber med et holdningsarbeid omkring
språkbruk og hvordan man kommuniserer med
hverandre i skoletiden, er vi avhengig av et
samarbeid med hjemmet for å få til en
holdningsendring.

46-2021 Eventuelt
lngen saker

Neste møte: 31.1.2022, klokken 16.00

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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