Sand skole
-et godt sted å være for å læreReferat SU/SMU-møte Sand skole tirsdag 6/2-18
Til stede: Kristin Jernberg, Elin Polle, Lena Nordli, Lasse Mosli, Viktoria Tollefsen, Silja Karlsen, RoyArne Myhre.
Meldt forfall: Roger Schanke, Siri Hansen, Mary Løftingsmo.
1. Nasjonale prøver
•

Frode Hansen gikk gjennom nasjonale prøver og resultater ved Sand skole.
•

5.trinn. Godt fornøy i lesing og regning. Forbedringspotensiale tydelig i engelsk.

•

8.klasse. Engelsk – bra nivå. Lesing – hele spekteret representert – rimelig godt.
Matematikk – spredt resultat.

•

9.klasse. Lesing – Lavt nivå – besvarelsene hadde ikke blitt «skåret» av lærer. Ny
organisering som ikke var informert godt nok om/oppfattet. Regning – høy andel
elever på de to øverste nivå.

1 Elevundersøkelsen.
•

Hovedtrekk fra elevundersøkelsen ble hentet fram og drøftet i SU/SMU

3. Bassenget. Rektor informerte om skolens mulighet til å omdisponere 5% av fag innenfor rammene.
FAU informerte om innspill fra foreldre gjennom sitt organ.
4. Arbeidet med samfunnsplan i skolen.


Rektor informerte om prosessen med involvering av elever ned til og med 5. trinn i arbeidet
med samfunnsplan. Elevrådet har sammenfattet innspill og tatt det med til ungdomsrådet –
som igjen spiller inn til kommunens administrasjon. En god prosess.

5. Saker fra FAU/Eventuelt
Rektor informerte kort om tiltak som er gjort i forbindelse med bussen fra Meistervik.
Det er satt inn voksen på bussen mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Dette er et midlertidig tiltak.
Politiet har vært på skolen og snakket med elevene om trafikksikkerhet. Det gjennomføres ukentlige
samtaler i klassene om bussen. Bussvakt melder til kontaktlærer som tar kontakt hjem ved
gjentakene uro av enkeltelever.
-

Bussutfordringer – Det ønskes tettere samarbeid for å få ned støy og språkbruk/uønsket
atferd på bussen. Tiltak som skal arbeides videre med er å få til et bussvettmøte – gjerne
kombinert med andre problemstillinger som gjelder oss alle.

Mulig samarbeid med Nordkjosbotn vg. skole om å ha elever fra vg. en dag på Sand pr uke for å
spare reisetid og minimere distansen for disse elevene. Saken er tatt videre til rådmannsnivå.
Ref. Roy-Arne Myhre

