GRIMSTAD KOMMUNE
Kultur- og oppvekstsektoren

Fjære ungdomsskole

REFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGET (SU)/ SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE
NR

NAVN

FOR

Til stede

Mail-adresse

1

Anna Svenningsen

FAU – leder

X

anna@ufg.no

2

Elsa B. Reian

FAU

X

elsa.b.reian@icloud.com

3

Mats L. Johansen

Elev

4

Synne Næss Olsen

Elev

X

helge.olsen@sykehuspartner.no

5

Kristin Haugås

Lærer/ansatt

X

kristin.haugaas@grimstad.kommune.no

6

Åge Krogelien

Kommunen

X

age.krogelien@grimstad.kommune.no

Ole Martin Hodnebrog

Politiker (Sp)

X

ole.martin@syvertsensgartneri.no

7

matslj02@gmail.com

Onsdag 15. februar 2017 kl. 17.00-18.00.
Drøftinger:
Sak 4/16-17:

Økonomi: FUS gikk med et lite overskudd i 2016 og håper å
holde dette i år også. Kommunen skal spare 3.mill i år,
fordelt på alle skolene, så det kan få konsekvenser for FUS
også – usikkert enda. Flere kutt får konsekvenser for driften
(og lovligheten) på skolen.
Nytt økonomisystem i kommunen. Ikke fått redusert
budsjettet i 2017. Bygg og vedlikehold er ikke på skolens
budsjett, men går under bygg og anlegg. Gikk i pluss i fjor
pga refusjoner.
FAU oppfordrer rektor til å se hva kutt vil føre til på skolen
(konsekvenser)
Færre elever til høsten – vil bli utfordrende når det gjelder
budsjett. Flere elever til DRUS (10 stk til neste år)
Kretsgrenser flyttes?
Nærskolen? Utfordring om man åpner for fritt skolevalg –
konkurranse mellom skolene. Noen prøver å bytte i dag pga
språkfag og valgfag

Sak 5/16-17:

Elevundersøkelse: Mye positivt. Lite mobbing. Arbeide med
å øke elevmedvirkning, vurdering og motivasjon.
God trivsel.
Motivasjon kan godt økes, ligger på 3,8
Høyt snitt på hjelp hjemmefra, og høye forventninger
hjemmefra
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Fjære ungdomsskole
Støtte fra lærerne 3,9, bør man se på dette?
Utfordringer på skolen 4,1
Ikke fornøyd med medvirkning og inkludering 3,1
Mobbing: 0,4% av elevmasser opplever mobbing.
Hvordan brukes elevundersøkelsen? Kan man dele opp i
trinn, event klasse, slik at man aktivt kan bruke resultatet av
undersøkelsen inn i undervisningen
Spørre elevene hvordan de lærer best - elevmedvirkning
Undervisningsmetoder

Sak 6/16-17:

Neste skoleår: 10.trinn er 47-48, mens neste års 8.tr = under
40, dvs en reduksjon på elevtall.

Sak 7/16-17:

Eventuelt fra KFU (info fra Anna)
1. Grimstad kommune satser på §9-a – elevenes
psykososiale miljø. Ledere og tillitsvalgte blir skolerte.
Veileder-korpset skal hjelpe kommunen i §9-a arbeidet.

Vennlig hilsen

Åge Krogelien
Sekretær SU
(Med god hjelp av Annas gode notater)
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