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Vang skole

REFERAT FRA MØTE I SU/SMU ONSDAG 07.112018

Kl 18.30-20.00.

Til stede: Ann Kristin Torp, FAU

Linn Grete Sandum, FAU
Linda Stensrud Sørvang, FAU
Heidi Johnsrud, ped. personale
Johanne Walsø, ped. personale
Henriette Espegren, andre ansatte
Politisk repr.: Signe Maurtvedt (A)
Elevråd: Jakob Kjerstadmo og Tomine Eidsaunet
Rektor Siri Strømmen og avd. leder Ingrid Hovi

SAKSLISTE: Høstmøte (november/desember – jfr. Årshjul):
Presentasjon av deltakernes rolle i SU og gjennomgang av sakslisten.
 Infosaker fra Elevråd v. Jakob og Tomine: Tirsdag 6.november hadde vi «offisiell» åpning av skolens
nye skaterampe. Snorklipping og tale v. elevrådsrepresentantene, Ringerikes Blad var på besøk og
tok film/bilder og intervjuet av elevrådet, rektor og FAU-leder, samt skateoppvisning ved elever på
6.trinn. Stor stas! Takk til FAU for flott gave!
- Vaktmesteren har fjernet et fotballmål som var ødelagt, og vi kommer til å ønske oss et nytt til
våren, samt nye nett til de fotballmålene vi har.
- Elevrådet er også i gang med å gå gjennom og evt. revidere skolens ordensregler/trivselsregler. I
elevrådsmøtene snakker vi om trivsel og miljø, og vi er enige om at vi har det bra her på Vang, med
lite krangling og god plass. Vi er heldige som har wc utenfor hvert klasserom, men likevel er det
enkelte trinn som melder at det er ekkelt med søl og papir på gulvet.
- Elevene ønsker seg søppelkasser ute, f.eks. ved skaterampa og huskestativene på banen.
- Tomine og Jakob fortalte litt om Ungt Entreprenørskap, som foregår på 2., 5., 6. og 7.trinn denne
uken, (uke 45). Vang skole er også nominert til Beste Entreprenørskapsskole i Buskerud for andre år
på rad 
 Skoleutvikling: Info om Kvalitetutviklingsplaner; handlingsplaner og rutiner som påvirker/styrer
skolehverdagen/sfo: Vi gikk gjennom de ulike rutinene, deltakerne fikk en oversikt over skolens
fokusområder: Arbeid med utvikling av digital kompetanse og innføring av Chromebooks, videre
arbeid med Språkløyper, opplegg for lese- og skriveutvikling. Etter jul starter forberedende arbeid
mot generell del av ny læreplan, Fagfornyelsen.
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- Info om skolens ulike planer og rutiner for skoleutvikling og drift: Bl.a.: Trivsel i Ringeriksskolen,
Læringsstrategier-plan for 1.-7.trinn, Vurdering for læring, Leseutviklingsplan, hefte fra arbeid rundt
barn med oppmerksomhetsvansker, presentasjon av skolens arbeid med Ungt Entreprenørskap.
 Skolens økonomi
o Informasjon om resultater av årets regnskap. Vi har nå et økonomisk handlingsrom til å foreta
ekstra innkjøp innen utgangen av 2018. Dermed får vi muligheten til å kjøpe inn bøker og fornye
noe utstyr og materiell til undervisningen. Vi har dessuten på plass nytt og fint inventar i alle
undervisningsrom.
o Informasjon om budsjett kommende år, presenteres på nyåret.
 Høring Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2019 med handlingsprogram 2019-22: Gikk
gjennom Handlingsprogram for Grunnskole, s.44-51. Det kom fram ett innspill på utkastet:
Høringsuttalelse fra Vang skoles samarbeidsutvalg (SU):
«SU reagerer på Betalingsreglement for SFO. Uforholdsmessig stor prisøkning på 40% sfo- plass;
økning på kr 300,-. Ønskelig med lik prisøkning på alle delplasser på SFO. Med unntak av
overnevnte, støtter Vang skoles SU Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2019 samt
Handlingsprogram 2019-2022.»
Rektor sender innspillet videre til Ringerike kommune v. postmottak.
 Evt. infosaker fra div råd/utvalg (fra FAU, Elevråd, fra rektor med mer)
Idrettslaget har jobbet for ny idrettshall i Haugsbygd, men dette er ikke aktuelt i nær framtid, da
Hov/Ullerål prioriteres. Det er behov for diverse oppgradering av den nåværende gymsalen med
garderober, bl.a. med veggskillere i dusjene.

2019-2020: Det ligger an til et elevtall på 52 1.klassinger ved skolestart aug.-19.

Ref. Ingrid Hovi
Avd. leder Vang skole

