Til
Politisk representant Line Ostad
Elevrepresentant Martine Wallin
Elevrepresentant Sofie Ask Nilsen
Espen Larsen, ansatt
Kirsti Helene Vinjor Røssland, ansatt
Mette Keller, foresatt
Tor Tveitereid, foresatt

Innkalling til Samarbeidsutvalg (SU) 28 november kl 20.00 på Holviga ungdomsskole

Ønsker herved å innkalle dere til et nytt Samarbeids utvalg møte på Holviga ungdomsskole.
Sak 1. Oppfølging av saker fra forrige møte
Sak 2. Informasjon om skolens drift
Sak 3. Informasjon om Nasjonale prøver
Sak 4. Informasjon om Elevundersøkelsen og Lærerundersøkelsen (resultat foreligger ikke
enda)
Sak 5. Informasjon rundt skolens arbeid rundt det psykososiale miljøet på skolen, hvordan
arbeider vi videre – Opplæringsloven kapitel 9a.
Sak 6. Eventuelt. Ber om at eventuelt saker blir sendt meg på mail innen 25 nov.

Med hilsen

Arne Mowatt Haugland
Enhetsleder Holviga Ungdomsskole
Grimstad kommune
Arne.Mowatt.Haugland@grimstad.kommune.no

Referat fra Samarbeidsutvalg (SU) 28 november Holviga ungdomsskole

Sak 1
Oppfølging av saker. Trafikksikkerhet. Alt i boks unntatt Dr.Ericssons vei som vi ikke får
gjort noe med.
Sak 2
Drift.
Personalet jobber videre med et veilederkorps som hjelper personalet til å bli bedre. Vi skal
selv velge ut hvilken emne vi skal satse på. Hva skal skolen bli bedre på.
Kurs etter eksamen. Trafikalt grunnkurs – Jaktprøven – Båtførerbevis. Rektor jobber videre
med saken.
Sak 3
Jerv-kampen skal spilles på onsdag. Klarsignal fra SU og skolesjef for å gå på kampen.
Heia Jerv.
Sak 4
Nasjonale prøver for Holviga skole. 8.trinn og 9.trinn.
Viser flotte og sterke resultater på trinn 9 og trinn 8. Spesielt er kurven god fra 8.trinn til
9.trinn på nasjonale prøver.
Sak 5
Elever deltar på UDIR sin elevundervisning. I tillegg deltar de ansatte på samme en liknende
undersøkelse. Dette blir hvert år fremover, slik at vi kan se utvikling og endringer.
Foreldreundersøkelse kommer neste år.
Fra januar 2017 skal skolene ha ekstra fokus på paragraf 9A. Dette settes ekstra trykk på i
Grimstad kommune.
Kommunal plan for krenkende atferd jobbes med.
Sak 6
Budsjettforslag til rådmannen.
Kultur og oppvekst: Budsjettet viser et kutt i budsjettet. I skolesektoren viser det at det er
færre elever på Langemyr skole. Pluss et flatt kutt på 3 millioner. I tillegg går skolesektoren i
underskudd i 2016, slik at dette må dekkes inn i 2017. altså et kutt på ca. 5-6 millioner.
Politisk behandling: Forslag fra posisjonen. Nesten ingen endringer i skolesektoren.
Gi beskjed på hva som trengs om det er mangler i hallen osv.
Tradisjonell avslutning på Holviga ungdomsskole. Lysfest eller Julegudstjeneste mandag
19.desember.
Ref
Espen

