Sandhornøy skole og
barnehage

NOTAT

Sak nr.

Saksbehandler

Dato

2016/1439

Annicke Orø

21.01.2019

Referat SU-møte Sandhornøy skole og barnehage 19.11.2018
Tilstede: Adele og Anton fra elevrådet, Kirsti Mentzoni, Jørn Solbakken, Håkan
Hammer, Katrine Bach og Annicke Orø (referent). Mangler: Shirley Kobilako (fra
barnehagen).

Saker:
1. Fra elevrådet:
a. Skoleskyss: Elevrådet ønsker ikke at det bare går en buss kl. 14.00 fra skolen. De som bor for
eksempel i Sandvika får lang reisevei hjem og det er ikke heldig.
b. Uteområdet skolen: Elevene ønsker seg en ballbinge og har sett på en som de mener er godt
utformet og funksjonell. De vil være med i planleggingen og bestilling av denne. De ønsker
seg også en vegg som de kan ha til en type ballspill. Denne trenger ikke være i sammenheng
med ballbingen.
c. Skolemiljø: Elevrådet syns det er nok voksne ute, men mener at de voksne må spre seg mere
og være på andre siden av elva for å fange opp hvis det skjer noe der.
d. Felles skolelunsj: Alle er positive til felles skolelunsj, men u.trinnet vil helst spise alene som
før.
2. Uteområdet skole/barnehage:
a. FAU mener vi kan søke om havbrukspenger eller spillemidler for å finansiere ballbinge. Skal
undersøke om man kan søke sammen med for eksempel idrettslaget for å få mer i støtte.
b. Uteområdet på skolen er utvidet, og vi venter nå på å få satt opp det nye lekestativet. FAU
har gjort en formidabel innsats for å få dette gjort.

3. Endring i bussruter:
a. FAU har sendt et brev til fylkeskommunen om svar på hvorfor de endret i bussrutene som
går fra skolen kl. 14.00. Tiden som fylket har regnet ut stemmer ikke med virkeligheten og
bussen bruker lengere tid enn oppgitt i kjøreplanen.
4. Plan for fravær, skole-hjem samarbeid og skolemiljø:
a. Skolene i kommunen har utarbeidet en plan for oppfølging av fravær og et for inkluderende
skolemiljø og foreldresamarbeid. SU er positiv til dette, og syns det er bra at vi har felles
retningslinjer på alle skolene i kommunen.
5. Budsjett 2019:
a. Ingen store nedringer i budsjettet for neste år. SU syns det er bra og tenker at vi har et
budsjett som er oppnåelig i forhold til størrelsen på skolen/barnehagen.
6. Godkjenning av barnehagens årsplan:
a. Årsplanen for Sandhornøy barnehage er godkjent av SU fra og med 19.11.18.

Neste møte medio mars 2019.

