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Ansvar

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

Godkjenning av referat
Referat er godkjent

Konstituering av samarbeidsutvalg
Vedtak: Da det var noe forfall til møtet utsettes
konstituering til neste møte.

Regnskap 2021
Regnskapsåret er ikke avsluttet, men slik det ser
ut nå lander vi på ca. 99 o/o. Det ble besluttet
høsten 2021 at vi heller ikke i år får med oss et
mindreforbruk inn i et nytt budsjettår.
Vedtak: Saken tas opp på neste møte, sammen
med budsjettet for 2022.

E levu nde rs økelsen 2Q21
Resultatene på elevundersøkelsen ligger litt under
det kommunale snittet, men samtidig såpass lite
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at det er vanskelig å si at det er noen markant
endring. Motivasjon er fortsatt rød, noe som er
sammenfallende med resten av ungdomstrinnet i

Stavanger. Arbeidsro er også en indikator som
ved elevundersøkelsen 2021 lyser rødt, og dette
er noe vi kommer til å ha fokus på i de klassene
som skårer dette lavt, samtidig som resultatet her
heller ikke er langt fra snittet for kommunen.

Resultatene er for skolen som helhet er
gjennomgått med personalet, og tas videre
trinnvis. Resultatene tas opp i de respektive
klassene og her skal de bli enige om hvilke
fokusområder de ønsker å jobbe med.
Elevundersøkelsen tas også opp i elevrådet.
Vedtak: Saken tas til orientering

Fore ld re u ndersø ke lse n 2021
Det var en markant nedgang i svarprosenten fra
2020-2021, med 47 o/oi2021 og74o/oi 2020. Det
er imidlertid stort samsvar mellom skåren på de
forskjellige indikatorene for de to siste årene. I

undersøkelsen oppgir foresatte at de er fornøyde
med den støtten elevene får av lærerne (4,32),
samtidig som de opplever miljøet på skolen som
trygt (4,4,).
Vedtak: Saken tas til orientering.

Saker fra elevrådet
Elevrådet har jobbet mest med vårballet iapril,
samt mobilbruk fremover.

Saker fra FAU
Vårballet be diskutert, Tina Grønnevik holder
trådene videre i dette. Natteravn, det diskuteres å
få til natteravning gjennom hele året, med oppstart
fra høsten. Det er bra oppslutning blant
foreldregruppen på å gå Natteravn.

lnformasjon fra skolen
Endring i testregimetfra 28.1 ., skolen tester ikke
lenger klasser eller deler ut hurtigtester. Vi
informerer fremdeles hjem ved smitte på skolen. Vi
har jevnt over noen bekreftede smittede både av
elever og ansatte gjennom uken, men dette tallet er
ikke høyere enn det vi kan forvente slik
smittesituasjonen er nå.
Vi planlegger for eksamen som normalt frem til vi
får annen beskjed. 10. trinn har muntlig
prøveeksamen i uke 10, og det er endring i

eksamen for matte og naturfag som skal ha en
praktisk-muntlig eksamen, denne varer 45 minutter
og et parti i et av disse fagene kan kun ha 7 elever
(til vanlig kan vi ha opp til 10 elever i et parti).
Muntlig eksamen er for St. Svithun satt opp i uke
24. Det er også endring til skriftlig eksamen i norsk
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for de elevene som har fritak fra vurdering med
karakter i norsk sidemå|, der de nå kun skal
gjennomføre en eksamen i norsk skriftlig, og ikke to
som tidligere (der begge ble skrevet på hovedmål).
Svithun går i gang med en prosess vedr. mobilbruk
og lekser sammen med personalet utover vinteren.
Dette må tas i FAU i mars.

Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor
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