KALVATRÆET SKOLE
Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: 53 03 60 00
Epost: kalvatraeet.skole@bergen.kommune.no

Referat fra SU-møte 04.11.2019
Tilstede: Elevrådet: Katrine Nilsen 7.kl og Felix Helgesen 7.kl.
Rektor: Kenneth Monsen
Lærer: Ingrid Haugetun
Andre ansatte: Kari Brunborg (syk)
FAU: Trude H Nordli og Merethe Grønhaug
Sak 1: Velkommen og presentasjon v/ Rektor.
Sak 2: Konstituering.
Leder: Kenneth Monsen
Sekretær: Trude Nordli
Sak 3: Elevrådet forteller om deres virksomhet i elevrådet.
• Bingeliste er laget og det fungerer greit
• Gangkonkurranse er ønsket. Hver klasse skal ha det ryddig i gangen. Elevrådslederne gir
poeng til de som er flinkest. Premie for de som vinner. Ha en litt kortere periode, kanskje 2
uker i første omgang. Elevrådet tar det opp som sak.
• Fotballturnering for mellomtrinnet i bingen i friminuttene. Elevrådet kan organisere, skolen
ordne premie. Mellomtrinnet for seg og småtrinnet for seg. Snakke med Randi om
organisering.
• Inne-friminutt i gymsalen for mellomtrinnet spesielt ved dårlig vær på vinteren. Skolen er
positiv til det.
• Kantine før jul for alle som elevrådet kan organisere. FAU kan bidra med midler hvis ønskelig.
• Ønsker elevrådsmøte en gang i måneden.
Sak 4: Diverse informasjon fra FAU.
• Evaluering av Halloween 31.10.19. Arrangementet ble en stor suksess og det er et
inkluderende arrangement for alle som vi håper blir en fast tradisjon her på skolen. Ber om at
elevrådet kommer med ønske om nye ting og artige ting som kan være poster neste år.
• Trafikksikkerhet, huller i veien og merking. Vaktmesteren kan legge i midlertidig asfalt og det
er meldt inn til Bergen kommune. Ønsker snarlig tilbakemelding på dette.
• Ved høy fart på taxier-viktig å registrere nr. på taxi og gi beskjed til Kenneth som melder
dette videre til taxiselskapet.
• Ryggende lastebiler midt i skoleoppstart. Kenneth tar opp at det ikke skjer midt i
oppstart/avslutning på skolen.
• Refleksaksjon med politi- Kenneth sjekker. Telle hvor mange som bruker refleks og bruke det
i undervisning. Elevrådet tar det opp på møte.
• Salting- Vi har avtale med «Vinterdrift». Vaktmester har sekk med blanding av sand og salt i
tillegg.
• For å hindre kjøring til skolen, skal skolen sende skriv til alle foreldrene om dette.

Sak 5: Saker fra skolen:
•
•
•
•

Skolegudstjeneste til jul blir torsdag 19.des. Skriv ang dette går ut i starten på desember
Rektor informerer om Nye Læreplaner, de kommer i august-2020. Bærekraftig utvikling,
livsmestring og demokrati er tre tverrfaglige tema i dette arbeidet.
Skoleruten for 2020-2021. Kalvatræet foreslår 3 planleggingsdager før skolestart, 07.09.20 og
eventuelt 01.02.20, for å samkjøre med Åstveit ungdomsskole.
Kvalitetsoppfølging 2019-2020. Det blir internt møte, en halv dag i slutten av februar med
lærere og elever. Trivsel og læring blir tema.

Sak 6: Eventuelt.
Ingen saker ble meldt inn.

Referent: Trude Nordli

