SKJERVØY BARNESKOLE
Skoleveien 26
9180 Skjervøy
Referat
SU møte 17.01.12 kl. 18.00
På mediateket Skj barneskole
Tilstede:
Torunn Arntzen, Siv Tone Mollan, Lill Solveig Arneng, Frida Olsen, Victoria
Kjeldsberg, Elisabeth Brox Antonsen, Ellinor Strøm, Bjarnhild Arneng, Kristin
Norheim.
Fravær : ingen
Sak: 06- 2011/12
Elevvurdering ved Skjervøy barneskole
Hva er vurdering?
- Elev vurdering, tidligere av læring , nå skal det være en vurdering for læring. Vi
har et prosjekt for elevvurdering for å fremme elevenes læring.
- Underveis og sluttvurdering skal benyttes, det skal dokumenteres på gitt
opplæring.
- Prosjektgruppa/ lærerne har jobbet med å lage læringsmål med kriterier der
elevene selv skal kunne vurdere hvor de står i forhold oppnåelse av læringsmål ut
fra Kunnskapsløftet. (k-06) Skolen har fargekoder for å beskrive hvor eleven
befinner seg for å nå læringsmål..
- I konferansetimene skal lærer, foreldre og elev samtale om grad av
måloppnåelsen.
- Skriftlig vurdering skal gjøres etter 10. klasse. Ved Skj. Barneskole
gjennomføres skriftlig vurdering etter 4. og 7. klasse.
- Innsats kommer inn under orden og oppførsel, bortsett fra kroppsøvingsfaget.
- Brudd på ordensreglene skal beskrives i orden- og oppførselskarakterene, alt som
benevnes skal være beskrevet i ordensreglementet. Ikke innleverte oppgaver og
lignende skal resultere i dårligere orden- og oppførselskarakter, ikke på
fagkarakterene.
- Om elevene har innfridd kompetansemålene vurderes som: oppnådd eller ikke
oppnådd. Barneskolen har tidligere gitt for snille karakterer.
- Etter at eleven er fylt 12 år, kan de selv velge om de skal være med på konferanse
time. Det gis arbeidsmål for neste periode, som evalueres.
- Kommer ikke foreldrene på konferansetime etter innkallinger (2-3 ganger) skal
læreren sende en skriftlig vurdering hjem.
07- 2011/12
Budsjett 2012
- Tallene er ikke kommet ennå, regner med at vi får samme beløp som i fjor.
- Det er innvilget ekstrabevilgning Kr. 200000,- for innkjøp av løker og data, for
alle skolene.
- Kr. 40000,- er allerede brukt på naturfags bøker på ett trinn.
I fjor var forbruket av engangsbøker kr. 130000,- Skolene skal selv disponere pengene på diverse opplegg.
- Leirskole: I fjor var 4 klasser på tur så det er røde tall på den kontoen.
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Haraldvollen- leirskole krever kr. 7500,- (200 pr. elev) i forskudd, to år før. (Plass
må bestilles i 2. klasse)
Naturfagbøker og samf. på mellomtrinnet, RLE på småtrinnet må prioriteres.

Vi diskuterte problematikken med at FAU ikke har egen konto, og dermed forsvinner
penger elevene tjener inn, direkte til kommunen. Siv Tone sjekker opp med banken
hvordan vi kan løse dette.

08-2011/12
Grunnskolens dag
FAU – har bestemt tema på årsmøtet sitt; Skjervøy kommune og fiskeri. FAU
venter på at skolen skal velge lærernes representanter, og vil da kalle inn til møte.
09-2011/12
Nasjonale prøver 2011. Veilederkorps.
Resultatene som representeres på Skjervøy er for 5.klasse.
Vi gjorde det bedre i år enn i fjor, men ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.
Vi får derfor et veilederkorps tildelt. Dette er frivillig, men Skjervøy kommune
har sagt ja til dette. Disse skal veilede oss til å bli en bedre organsisasjon, ikke så
spesifikt som f.eks ”vi skal veilede dere til å få bedre lesere”. Rektor har fylt ut en
ståstedsanalyse, som er et verktøy på veien.
Vi scorer lavere enn nasjonalt gjennomsnitt på elevundersøkelsen.
Nasjonale prøver ble ikke gjennomført i engelsk for 5.klasse fordi datasystemet
brøt sammen da det skulle gjennomføres. Det ble ikke tatt opp igjen fordi det
klassetrinnet det gjaldt hadde så mange nasjonale prøver, inkludert
piloteringsprøver.
Innen 24.02.12 kommer rektor tilbake med resultater fra analysen av situasjonen
for lærerne.
10-2011/12
Eventuelt.
Elevrådsrepresentantene forteller om hva det snakkes om i elevrådet. De jobber
for tida med skolegensere, ønske om nye møbler i klasserommene, fornyelse av
uteområdet.

Referat Ellinor Strøm, Elisabeth Brox Antonsen

