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2020-02-19 referat SU
01

godkjenning av innkalling og referat fra 29.10.
Begge deler ble godkjent.

02

oppfølging av saker
Leksefriordningen. Foresatte har fått skjema uke 8 og sms med lenke til
besvarelsen.
Lærerne får oversendt spørreundersøkelsen uke 8
Vi samler resultatene på neste møte i SU 25.mars. Før det må de ulike partene
har samlet sine resultater. Møtet 25.mars blir i sin helhet viet evaluering av
leksefriordningen.
Kvalitetsoppfølgingsmøte 11.mars. Innkalling sendt ut 19.02.20. Innkallingen
revideres da vi tar vekk leksefriordningen fra møtet og tar det på møtet 25.mars.
Uteområdet. Vi venter på svar fra Vann og avløpsetaten vedrørende drenering av
masser. Etter dette går det ut anbudsutlysning.

03

FAU.
Organisering av skoledagen. FAU ønsker å få behandlet denne saken. Hvilke
erfaringer har skolen gjort seg gjennom dette året med alle ute samtidig?
Informasjonsflyt fra skoleledelse til foresatte. Foresatte ønsker et månedsbrev fra
rektor. Første brev i slutten av mars.

04

Nytt fra skolen
Humanitæraksjon uke 12. Innsamling til Nyenga som tidligere år.

05
06

Nytt fra SFO. Sak utsatt.
Møtetider samarbeidsutvalget
Vi går fra kommende skoleår over til møter annenhver måned med 2 timers
møtetid per møte. Da får vi bedre tid til å drøfte aktuelle saker. Som det er nå,
strekker ikke møtetiden til.

07

Saker til neste møte.
Neste møte er 25. mars.
Sak: Evaluering av leksefriordningen skoleåret 2019/2020. Ingen flere saker på
dette møtet.
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