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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
Elevråd: Jacob Kjerstadmo og Tomine Eidsaunet
Politisk repr.: Signe Maurtvedt (A)
Rektor Siri Strømmen og Kari Amlien, avd. leder

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET OG SKOLEMILJØUTVALGET
Tirsdag 11. juni 2019 Kl. 18.00- 19.00.

Sted: møterom i 2. etg. (Adm.avd.)

SAKSLISTE:
Skolemiljøutvalg (SMU):






Miljørettet helsevern Elever/ skolemiljøsaker:
Oppsummering av skoleåret 2018-19 fra elevrådet:
Trivsel på Vang skole; det virket som det har vært et bra år på de ulike trinnene.

2.trinn har hatt lite konflikter,

3.og 4.trinn øver på å spille slåball uten å krangle,

5.trinn har det greit,

6.trinn sier de synes det er for lite synlige lærere ute i friminuttene, spesielt i storefri. De jobber
også med å kvitte seg med stygg språkbruk, noe de er blitt bedre til.

På 7.trinn er det stort sett greit, de har også snakket om hvordan de snakker til hverandre og
hvordan vi er når de har vikar.

Tilbakemelding fra SU; ta med tilbake til elevrådet at alle trinn bør snakke om hvordan vi er mot
hverandre og hvordan vi snakker til hverandre. I voksenlivet finnes det regler for hvordan et godt
arbeidsmiljø skal være.
Trinnkvelder; 5.-7 har vært fornøyd med trinnkvelder, foreldre følger godt opp og kjenner elevene. Elevrådet
har snakket om hva vi kan gjøre på trinnkveldene, f.eks; bruke DJ fra 7.trinn, bordtennis, vise ting en har
jobbet med, være i u-skolens gymsal, leke i gymsalen, arrangere halloweensamling.

FAU tar med tilbake til foreldrekontktene ideen om å lage Halloweenarrangement for trinnene.
Elevrådet ser fram til å få sklia på plass. FAU har fått inn 2 tilbud på sklie. De venter på det 3. tilbudet.
Elevrådet har foreslått at de kan male klatreveggen på småskoleplassen.
Elevrådet har stemt på hvilke farge de vil ha på draktene til skolecuper. Det ble blå.
Linn Grete oppfordre elevrådet til ha fokus på at elevene også er ansvarlig for lærere sin trivsel, også vikarene.
Tilbakemelding til elevrådsrepresentantene i SU; Dere er godt forberedt, og dere er flinke til å legge fram saker fra
elevrådet.

Samarbeidsutvalg (SU):



Linn Grete Sandum, Ann Kristin Torp, Linda Stensrud Sørvang og Heidi Johnsrud fortsetter i SU neste skoleår.
Tilsettinger skoleåret 2019-20;
o Lærere: Kine Orsten Flaglien, kontaktlærer 1.trinn, Caroline Røbech Amundsen kontaktlærer 3.trinn,
Oda Skistad Strømsodd, lærer 4.trinn.
o BUA stillinger: Ikke ledige stillinger neste skoleår. Elisabeth H. Brager har permisjon neste skoleår.

o
o







Ressursdisponering– skoleåret 2019-20.
Fordeling av ressurser til 1. - 7. trinn:
 Lærernorm 1.-4.trinn; 15 elever, 5.-7.trinn; 20 elever.
 Innen lærernormen, skal vi ha intensiv opplæring (IO) 1.-4.trinn og tilpasset opplæring (TPO)
5.-7.trinn. Ansvarlige lærere er Heidi Raastad, Silje Schau og Katrine Slaastad
 Spesialundervisning og SNO (særskilt norskundervisning for elever med annet morsmål).
 Det ble gjennomgått hvordan dette ble i praksis på noen utvalgte trinn.
o Romsituasjon/disponeringer
 Vi er en stor skole, og vi har ikke mange rom å gå på. Vi fordeler de rommene vi har og bruker
også spesialrom som klasserom.
o Vi prøver ut digitale lærebøker neste skoleår; Vi bestiller lisenser til norskverket Salto 5.-7.trinn og
lisenser til smartbøker naturfag/samfunnsfag 5.-7.trinn. Kommunen inngår avtale med Gyldendal forlag
for digitale lisenser skoleåret 2019-20 mtp utprøving. Da blir prisene pr lisens lavere.
o Status vedlikehold aktuelle rom:
 gymsal/idrettshall m/garderober; Det foreligger planer for idrettshall i Haugsbygd. Det er
usikkert om kommunen har mulighet for å gå inn i dette prosjektet. Det er politikerne som
bestemmer utfallet her.
 Skolekjøkken har behov for oppussing. Det står på planen, men vi vet ikke når det kommer.
 SFO-kjøkken; vi var lovet kjøkken fra Ullerål, men da det skulle tas ut fra lagring viste det seg at
det hadde fått vannskade. Det er usikkert hvor saken står nå. Linn Grete undersøker gjennom
sine kontakter muligheter for sponsing av nytt kjøkken.
Info om Korps i skolen; Klasseorkester på 3. trinn 2019-20.
o Inneværende år har det vært spennende med klassekorps sier Johanne som har vært med- Det har vært
gode lærere fra musikkskolen, samt Tove som jobber her. Det tar tid å lære å spille et instrument. Vi har
fått gode tilbakemeldinger på at vi er flinke. De fleste har likt det. Klassekorps/klasseorkester er en
metode for å nå kompetansemål i musikk. Lærere og elever er veldig fornøyd med året. Elevene skal
holde konsert for 1. og 2.trinn førstkommende torsdag før de sier farvel til instrumentet. Noen vil
fortsette og da har vi et godt alternativ i Vang skoles musikkorps.
o Skoleåret 2019-20 bruker vi gymsalen til fellesøvelse. Dette har medført at vi bruker egen gymsal
annenhver tirsdag fra 12.30 til Kroppsøving på 7.trinn.
Siste fra FAU dette skoleåret
o Sklie; vi må hente tilbud på dette selv, vi trenger 3 tilbud. Vi ha fått 2 tilbud, den 3. har ikke svart.
Elevrådet har siste møte fredag 14.6. Ann Kristin kommer med tilbudene til dette møtet.
o Linda har fått tilbud på
o Ann Kristin får på plass foreldrekontakter; navn, telefonnummer og mailadresse som sendes til Siri. For
senere er det lurt at dette rapporteres inn rett etter foreldremøtene.
Infoheftet fra skolen skal være på plass til skolestart.

Ref. Kari Amlien, avdelingsleder Vang skole
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