Referat fra SU møte
Tid: 06.05.19 kl. 16.30-18.30
Sted: Sandvollan skole
Tilstede: Ståle By, Anne Marie Klepp Torgunn Brandtzæg, Lars Kvam, Bodil Myhr,
Marthe Larsen, Ann Kristin Bragstad, Nina-Bente Løfblad, Margrete Nergård Jensen
Lena Oldren Heggstad og Torhild Buran.
Frafall: Oliver Aas Olsen, Ulla Bøe Skuteberg
Sak 11-18/19
Innkalling og sakliste godkjent
Sak 12-18/19
Informasjon og orienteringer
a) Fra politikken:
 Det er gjort et vedtak vedrørende skolestruktur og vi holder på med
oppfølging av det. Hvilken tomt skal brukes til nytt oppvekstsenter og
utredning hvilke konsekvenser fritt skolevalg har i fremtiden. Elevgrunnlaget
er viktig med tanke på planlegging av fremtiden. Fritt skolevalg trer i kraft
allerede fra høsten av og elevene får dekt skyss.
 Dialogmøte 28.mai-handler bl.a. om oppfølging av skolestrukturvedtaket.
 PPT Inderøy er sammenslått med Steinkjer. Det har vært et infomøte om
hvordan de ligger an. De er enda i oppstarten. Opplever skole eller barnehage
noen endring etter de har slått seg sammen? PPT ønsker å være mere ute på
enhetene.
 Møte i juni blir satt av til å diskutere budsjett.
b) Fra elevrådet:
 Elevrådet har hatt møte og bestemt fordeling av områder på
kunstgressbanen. De har informert de andre elevene om dette ved ei
morgensamling.
 De undersøker om samarbeid med saniteten angående skolemåltid.
c) Fra FAU barnehage:
 Vi vil gjerne vite hvilke spørsmål som kommer på dialogmøte oppvekst så de
kan forberede seg. Torhild undersøker dette og videresender informasjon.
d) Fra FAU skole:
 Skolegrensene skal legges ut på høring. Er det fornuftige grenser her på
Sandvollan?
 Trivselslederprogrammet
 Nytt ordens og oppførselsreglement skal vedtas i kommunen.
 Utedo på Hembre: Skal sette i gang med bygging snart.
 Akset-alle skoler skulle få tilgang til Akset, men det gies ikke noe midler til for
eksempel buss for å skysses dit. Koster med digitalisering av skolen. Vi er langt
unna normen som vi har blitt enige om at vi skal ha i inderøyskolen. Vi har en
norm, men vi har ingen midler til å kjøpe det.

e) Fra skolen:
 Elevundersøkelsen og nasjonale prøver.
 Trafikksituasjon på skolen: Det har vært noen nestenulykker i vinter. Trang
parkeringsplass, rundkjøring og mye barn og voksne som kommer samtidig.
Har vært i kontakt med Kommunalteknikk og rådmann for å se på løsninger
for å ha parkering på et annet område enn hvor det er i dag. Også sagt ifra om
store hull på parkeringsplassen. Forslag om å ta grusbanen til parkeringsareal,
men ansatte er skeptisk til å ta av elevenes område. Dette er varslet om.
 Gjerdet mot veien bak ballbingen er ødelagt så det er helt åpent ut mot veien.
Dette bør fikses opp!
 Skyss til svømming—vurderer økonomien i dette. Organisering av svømming
vil nok bli annerledes til høsten.
 Det er bestemt at vi skal være dysleksivennligskoler i kommunen, men vi får
ikke noen ekstra midler til dette. Det er mye kostnader knyttet til digitale
hjelpemidler og kursing av ansatte. Anbefaler at SU, FAU kommer med en
uttalelse angående dette.
f) Fra barnehagen:
 Mye mer aktivitet på ettermiddagstid på skolen og barnehagen. Noe blir litt
hardt behandlet. Vær litt våken på det som skjer og hvordan tingene blir
behandlet.
 Uteplass: Har en fin uteplass, men føler ikke at vi har fått fylt opp med alt vi
kan. Personalet skal en kveld ved Søndre Egge barnehage for å se på deres
fantastiske utelekeplass. Der har de har en utepedagog som har ansvar for
uteområdet.
 Andre halve planleggingsdag skal personalet jobbe på egen uteplass. Foreldre
som har mulighet til å hjelpe kan gjerne komme og hjelpe til.
 Opptak: Vi har ikke fylt opp barnehagen helt. 1 ledig plass på storbarn og 2-3
ledige plasser på småbarn.

Sak 13-18/19
Info om arbeid med elevundersøkelsen og kollegaveiledning i skole
 Vi brukte skolens datagrunnlag for å utvikle bedre praksis.
 Vi analyserte elevundersøkelsen for å finne en utfordring som vi ville ta tak i. Vi
valgte ut arbeidsro. Deretter så vi på hvilke opprettholdende faktorer har vi på
Sandvollan som gjør at vi har litt lavere score på arbeidsro.
Lærerne har jobbet i par og utarbeidet undervisningsopplegg og vært inne og
observert hverandre og hatt en time med tilbakemeldinger i etterkant. I uke 20 skal
lærerne legge fram sine resultater.
Sak 14-18/19
Kort om nasjonale prøver
 Vi har ikke jobbet noe med dette i kollegiet (pga. fokus på arbeidet med
elevundersøkelsen og kollegaveiledning). Ansatte har bare diskutert resultatene på et
fellesmøte.




Resultatene for årets 5.klasse: Ligger over landsgjennomsnittet på alle fagene.
Resultatene for 8.trinn: Ligger under landsgjennomsnittet. Ligger mye under i regning
og engelsk. Ligger også under i lesing. Ganske likt resultat som når de gikk i 5.klasse
når vi sammenligner resultatene. Vi må se på hvorfor vi ikke har klart å løfte de opp.
Det ligger en plan for hvordan vi skal arbeide med nasjonale prøver etter at
resultatene foreligger, men vi har fokusert på elevundersøkelsen frem til nå.

Sak 15-18/19
Info om prosjekt i barnehage og skole i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV
arbeidslivssenter







Skolen begynte med et prosjekt sammen Friskgården ved Mari Ryen og barnehagen
fikk starte opp like etter.
Tillitsvalgte og ledelsen møtes og legger opp løpet for neste samling.
Vi har kartlagt hva vi er god på og hva vi kan bli bedre på.
Hovedfokus på skolen: Felles plattform. Ståsted nå, visjonen vår: kunnskap,
vennskap, glede.
Hva trenger vi i framtidas skole?
Hovedfokus i barnehagen: Arbeidsmiljø, hvordan vi kan løse oppgaven vår på best
mulig måte og nærvær.
NAV arbeidslivstjenesten er også blitt med i prosjektet etter hvert.
Den 4.samlingen blir tatt til høsten både i skolen og barnehagen.

Sak 16-18/19
Ingen saker på eventuelt.

