Dato: 05.03.2019

Referat Samarbeidsutvalget (SU) ved Skaun ungdomsskole
Hvem:

Foreldrerepresentanter Ketil Solberg (leder FAU) og Elevrepresentanter Mia Sundsøy og Marte
Myhren, (leder og sekretær i elevrådet), Kommunerepresentanter Astrid Gimseng (Politiker fra
Hovedutvalget) og Erlend Moen (Rektor), Lærerrepresentanter Marianne Drugli og Robert ØyumJakobsen (For Torbjørn Pedersen), Representant fra andre ansatte Hilde-Lill Vaslag (Renholder)

Forfall:

Synne Eline Skånø Willmann (Nestleder elevråd), Marianne Haukås Næss (Sekretær FAU),

Når:

Tirsdag 5.mars 2019

SAKER
1.

Gjennomgang av referat fra sist møte

2.

Informasjon
o Fra rektor
 Økonomi
 Gikk i ca 700 000 i mindreforbruk i fjor – søker om å få med midlene til neste år
 Tettere kontakt med økonomitjenesten – god oppfølging
 Skolebygg
 Mønsåsfest i dag – det betyr tett bygg
 4.oktober ser ut til å bli datoen for å overta bygget
 Ny lederstruktur på SUS
 Rektor orienterte om innføring av avdelingsledelse
 Rektor informerte om at det vil bli Robert Øyum-Jakobsen som overtar når rektor har
permisjon i skoleåret 2019-20
 Friminutt

Rektor orienterer om at det er kjøpt inn bordtennisbord i et forsøk på å skape mer
aktivitet i friminutt.
o

Fra Foreldre
 Referatsaker fra FAU-møte 14.februar
 Bygging
 Friminutt, inkludert bruk av Moan
 Tur til Falstad – bra og spesiell tur for 9.trinn
 Regler/oppfølging av regler
 Ledelsesstruktur orientering
 Skolebygg orientering
 Evaluering av UKE 2 – veldig stor takk til elevene og SUS. Elevene gjorde en utrolig
innsats. Mange foreldre som har fått sterke inntrykk selv også.
 Vurdering utsatt til neste møte
 Leksebevisst skole trenger en evaluering
 Ingen spørsmål utover dette

o

Fra Elevrådet
 Referatsaker fra elevrådet
 Mange saker tatt opp i skolemiljøutvalget
 22.mars. Elever i 8.trinn ønsker å bli med på den nasjonale klimastreiken. Støtte fra
skolen – men må være et elevengasjement.
 Ønsker en vegg på ungdomsskolen der en kan skrive det en mener. En taggevegg –
quotes/dikt/ - med noen regler. Tas opp med interiørgruppa.



3.

Ros til elevrådet for aktivitet og konstruktivt bidrag til utvikling av skolen.

o

Fra Hovedutvalget
 Saker fra de siste politiske møtene
 Budsjettmøtet nøstes tak i nå
 Avtale inngått med folkebadet i Orkland – Skaun går inn med 5% (9mill på to år). Får
svømmeundervisning der. Billigere for brukergrupper fra Skaun.
 Kvalitetsmelding for grunnskolen opp i desember.
 Ivaretakelse av avtalen med TUVA der kommunen inngår avtalen og flere brukere kan
bruke gården.
 Trivselslederprogrammet videreføres på barneskolene. Men skjerpes inn ift oppfølging
av reglene for å være trivselsleder
 HOKU i januar – snakka med elevrådet etter uke 2. Fikk enstemmig vedtak på et
skolemiljøfond på 100 000 som det er ønske om å få inn i ØR1.
 Kommunen skal digitaliseres – søkt og fått innvilget til programmering. Jobber med
utstyr til skolene – kommer ganske snart.
 Møte om skolemiljø i mars. Workshop om hvordan å skape trygge miljø.

o

Fra Lærerrepresentantene
 10.trinn På vei inn i eksamensperiode – prøvemuntlig – eksamen. Ferdig med revy.
 9.trinn Ferdig med elevbedrift. 7 bedrifter videre til fylkesmesse.
 8.trinn Inne i en arbeidsperiode. Startet med kontaktmøter med foreldre. Begynt med
egenvurdering i fagene. Spennende nyvinning.
 Hører på bygda at ansatte gjør en god jobb. At folk blir møtt på en positiv måte.

o

Fra Andre ansatte
 Driftsavdelinga, vaktmester
 Måtte gå ned et årsverk. Fører til endringer i renholdet på klasserom og
lærerarbeidsplasser. 10.trinn tas ikke tirsdag 8.trinn tas ikke onsdag ettermiddag. 9.trinn
tas ikke fredag. Ser ut til å gå bra.
 Klassene har blitt fantastisk flinke til å ordne og rydde opp. Alle sammen. Mye bedre
enn det som det var.
 Tavlemoppstaver/utstyr forsvinner og blir ødelagt særlig på niendetrinn. Tiendetrinn
veldig flinke. Åttende trinn startet bra, men mindre bra nå. Garderoben rotete i
åttende trinn.
 Var inne i alle klassene fra skolestart på åttende trinn. Kan hende det kan være nyttig
igjen.
 Bakte kake til hele 10.trinn til jul – på grunn av god standard.
 Hatt tilsyn på EL-anlegget. Ingen avvik, men beskjed om å følge opp kommentar på
internrevisjon og bruk av avviksmeldinger.

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

