Landvik skole
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad
Tlf skole:372 50 500
Tlf SFO: 372 50 502

Referat fra SU møte 14.04.16
(nytt møte i SU er torsdag 26.mai fra kl 19-20)
Sted: Personalrommet på Landvik skole
Tilstede: Jan Thelle (møteleder, nestleder 3.trinn), Tom Endresen (7 trinn), rektor Gunhild Espeset, Silje
Bjerkås (vara 5 trinn), Marit Grefstad (oppvekst og utdanningsutvalget), Anne Holmen (ansatt), Kristin
Haga (ansatt), Odd Einar Halvorsen (fagleder), Kari Vigre (kom 1915, 6.trinn)
Referent: Silje Bjerkås (fra neste møte er rektor referent for SU)
SAK 33/15-16 REFERAT FRA MØTE 18.02.2016
Det meldes om at det har vært forvirrende å se hva som er referat fra hvilket møte. Dette bør tydeliggjøres
i ny møtestruktur.
SAK 34/15-16 Forslag fra rektor om ny møtestruktur for FAU/SU/SMU
Forslag til ny møtestruktur er at FAU-møter og SU-møter kjøres separat med ulik saksliste, tidspunkt og
sekretær. FAU kjører egen saksliste og har egen referent. Leder av FAU er møteleder for både FAU og
SU. SMU kjører samme møtestruktur som SU og innkalles ved behov. Rektor sender saksliste for SU til
leder av FAU i god tid før hvert møte. Leder av FAU lager egen saksliste og møteinnkalling for FAUmøtet. FAU-møtet kjøres fra kl. 17.30 til 1845.. SU-møtet kjøres fra kl. 19. Denne møtestrukturen starter
fra neste møte i mai.
SAK 35/15-16 Utkast til handlingsplan for elevenes psykososiale miljø §9a
Rektor la frem forslag til handlingsplanen som et utkast. Alle involverte har vært med på utarbeidelsen av
handlingsplanen. Mobbeplanen er brukt som et utgangspunkt og den er gjort mer konkret og med tiltak til
hvordan jobbe med psykososialt miljø, både forbyggende og hvordan opptre når krenkende adferd har
oppstått.
Prosessen videre er at den i slutten av april skal legges frem for ledelsen for de andre skolene i Grimstad
og at den skal danne grunnlag for handlingsplaner for de andre Grimstadskolene. Viktig med felles
forståelse i kommunen.
SAK 36/15-16 RESULTATER FRA NASJONALE PRØVER (utsatt fra sist møte)
Resultatene fra de nasjonale prøvene viser en forbedring fra året før i alle fag, spesielt i engelsk. Dette
kan være tilfeldigheter da det er andre elever enn årene før. Det har vært spesielt fokus på engelsk det
siste året som trolig har effekt på resultatene. De nasjonale prøvene brukes aktivt av skoleledelsen og
lærerne til å se hvor det er viktig å legge inn spesielt fokus for å øke læringsutbyttet.
Oversikt over resultatene sendes med referatet.
SAK 37/15-16: Infosaker: Imåshall, utbygging Landvik skoleåret 16-17, etc.
Imåshallen skal være ferdig 1. desember og det er gjort en avtalt med IMÅS om at skolen kan bruke
lokalene. Det meldes om godt samarbeid med IMÅS. Arbeidet er i gang. Anleggsveien legges bort fra
skolen for å trygge skoleområdet. Den gamle fløyen skal rives og det skal bygges ny. Byggingen av dette
bygget starter til høsten slik at det blir bygget parallelt med Imåshallen. Anbudsrundene for nytt
skolebygg er i gang og skal snarlig ferdigstilles. Utbyggingen av nytt skolebygg skal være ferdig til
skolestart 2017/2018.
E-post: landvik.skole@grimstad.kommune.no
Hjemmeside: www.grimstad.kommune.no/landvik-skole

Landvik skole
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad
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SAK 38/15-16 INNSPILL/SPØRSMÅL/INFORMASJON
SAK 39/15-16 EVENTUELT
Det meldes inn behov for å ta opp sak om trygg skolevei. Det meldes om utfordringer med tungtransport
fra pukkverket når ny E18 legges om. Dette tas opp på neste møte.
Lekser: Det er politisk press å se på lekser i kommunen. Dette kommer som et innspill fra Barnas Unges
kommunestyre. Oppvekst og utdanningsutvalget ber rådmannen se på alternativer til lekser med fokus på
barnas leseferdigheter. Skolen trekkes inn i dette arbeidet.
Saker som tas opp i SU kan bringes videre inn i oppvekst og utdanningsutvalget.
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