Sand skole
-et godt sted å være for å lære-

Referat SU/SMU-møte Sand skole tirsdag 7/11-17
Til stede: Kristin Jernberg, Elin Polle, Siri Skaalvik, Stina Olsen (vara), Helle Heimro, Roger Schanke,
Viktoria Tollefsen, Silja Karlsen, Roy-Arne Myhre.
Lena Nordli og Mary Løftingsmo hadde meldt forfall.
1. SU/SMU sine muligheter og arbeidsoppgaver.
•

Presentasjon og Konstituering
•

Elin Polle valgt til leder av SU for skoleåret 2017/18

•

Siri Skaalvik valgt til nestleder

2. Forslag til vedtekter for SU/SMU ved Sand skole. Forslag fremlagt og endringer foreslått. Det
sjekkes ut ift. antall pedagogisk ansatte som skal møte. Utenom dette er vedtektene vedtatt.
3. Økonomiske utfordringer og endringer. Kommunens økonomiske utfordringer. Bassenget.
4. Møtet med mobbeombudet på Storsteinnes – paragraf 9A.
https://www.facebook.com/mobbeombuditroms/ - aktivitetsplikt vs enkeltvetak.
5. Saker fra FAU/Eventuelt
Bussutfordringer – Det ønskes tettere samarbeid for å få ned støy og språkbruk/uønsket atferd på
bussen. Det ønskes fokus på refleksbruk og opptreden i bussen.
Tiltak som skal arbeides med:
-

Kontakt med politiet om besøk med fokus på trafikksikkerhet
Møte med elevene på en av bussene og bussjåfør
Ukentlige samtaler med elevene i klassene
Kontakt hjem og konsekvens hjemme for de som bryter bussregler
Bussreglene revideres av FAU og videresendes til SU for vedtak.

Elevene i 10.klasse har søkt og fått innvilget juleball 8. desember. Ut fra forrige SU sitt vedtak gjelder:
-

-

Det skal være minimum 6 vakter fra arrangørklassen under hele arrangementet
Dersom det skal komme buss fra Storsteinnes må det være 2 voksne med denne bussen, som
også er til stede under arrangementet. På denne måten vil vi ha voksne som kjenner
ungdommen, og som kan varsle ved overtramp.
FAU på Storsteinnes må varsles i god tid dersom en slik invitasjon går ut, og det vil være et
absolutt krav om voksenvakt på bussen for at den kan iverksettes.

Ref. Roy-Arne Myhre

