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Onsdag 13. februar 2019    Kl. 1830-20-30           Sted: møterom i 2. etg. (Adm.avd.) 

 

SAKSLISTE: 

Skolemiljøutvalg (SMU): 

Info om status skolemiljø/trivsel høst 2018 v. Elevråd og rektor:  
Jakob og Vetle fortalte litt om elevmiljøet på skolen arbeidet i elevrådet. Trinnene melder om at de 

opplever et bra miljø i friminuttene, og at det er flere ting å finne på for elever med ulike interesser.  

 Nytt fra trinnene: Lite konflikter. Vi har det fint sammen, lite krangling. Hvis noen ødelegger leken for 

andre, er det ikke greit. Vi har nulltoleranse for dytting og lekeslåssing, da dette kan føre til at noen blir 

lei seg eller sinte. Om f.eks. noen dytter i snøen eller krangler om hvor mange som skal stå i mål, er 

dette noe vi må ordne opp i, si ifra til de voksne som skal passe på ute i friminuttene.  
 SKOLEGENSERE: Planlegging er i gang, slik at alle får tilbud om bestilling. Vi ønsker å ha en liten variant 

av Vang-logoen (sommerfugl) med skolens navn uten årstall.  

 Barn og Unges Kommunestyre 2019: Elevrådsrepresentantene Jakob og Tomine skal til Barn og Unges 

Kommunestyre 20.mars 2019. Alle trinn setter opp ønsker til felles utstyr som alle kan ha glede av i 

friminutt o.a. Tas opp igjen på neste møte, der vi setter opp prioritert oversikt over ønsker og 

prisoverslag.  

 Revidert Manifest mot mobbing, signeres FAU-leder, Rektor og Elevrådsrep. på 7.trinn. Deles ut til alle 

klasserom og gjennomgås på nytt. 

 Arbeid med Vang skoles reviderte ordensregler, Trivselsregler, presenteres for SU og lærerne, og 

gjennomgås på alle trinn.  

Kort repetisjon resultater fra trivselsundersøkelser høsten 2018:  

Det ble gjennomført trivselsundersøkelse på 1.-3.trinn i november, 4.-7.trinn har brukt 

«Klassetrivsel.no» som trivselsundersøkelse (Spekter med evt. Tilleggsspørsmål). I tillegg har 7.trinn 

svart på Elevundersøkelsen i november, en nasjonal undersøkelse som viser elevenes opplevelse av 

faglig støtte, læringsutbytte, motivasjon og trivsel. Resultatene foreligger på skoleporten.no og er åpne 

for alle. 

   Meget god oppslutning i svarprosent på årets Foreldreundersøkelse for 3.og 7.trinn, flott! 
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- Generelt kan vi si at disse undersøkelsene gir oss gode svar på hvordan det står til på de ulike 

trinn og ved vår skole. Det er gledelig at vi ser at flesteparten har det bra på Vang skole, men vi kan 

også se hvor vi må sette inn tiltak for å ivareta enkeltelever som kan ha negative opplevelser i 

skolehverdagen.  Dette kan bl.a. jobbes med gjennom systemarbeid på trinn eller gjennom konkret 

aktivitetsplan med tiltak for enkeltelever etter§9.a. 

- Trivselsundersøkelsene gjennomføres to ganger i året, neste gang i løpet av mars. 
 

 Samarbeidsutvalg (SU): 

Kvalitetsutviklingsplaner Vang skole og sfo: I SU-møte i november gikk vi gjennom flere 

av skoles utviklingsplaner, denne gangen så vi på de som er aktuelle nå i vårhalvåret: 
- SFO jobber i ukentlige avdelingsmøter med fokus på trivsel og hvordan forebygge 

mobbing; «LØFT». De ansatte forbereder seg gjennom å sette seg inn i tema som skal være 

utgangspunkt for refleksjon og felles drøfting. Oppleves positivt! 

- Ringeriksskolens rutiner for overgangsplan fra barnehage til barneskole og fra 

barneskole til ungdomsskole følges. Datoer er på plass, og planene er i rute.  

Framdriftsplan for overgang fra barneskole til ungdomsskole blir sendt ut til foresatte før 

vinterferien. 
 

Nasjonale prøver 2018: 
Høsten 2018 ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5.trinn. Disse skal 

avdekke om læringsmålene fra Kunnskapsløftet på 4.trinn er nådd. I tillegg gjennomføres det 

Nasjonale prøver på 8.trinn, disse måler læringsutbytte etter 7.trinns kunnskapsmål.  

Resultatene foreligger på skoleporten.no og er åpne for alle.  

Lærerne på Vang har i flere år jobbet målrettet sammen om å ha en felles forståelse av, og plan for 

arbeid med elevenes læringsutvikling. På planleggingsdagen i januar, går vi gjennom prøvene og 

resultatene sammen, og ser på hvordan vi kan jobbe godt for å forberede elevene, og ha gode 

verktøy for å implementere målene i våre planer fra 1.-7.trinn.  
 

Revidering av skolens trivselsregler med utg. punkt i revidert ordensreglement for 

Ringeriksskolen. 
Ved skolestart deler vi ut Ringeriksskolens ordensreglement til alle foresatte, slik at alle er informert om 

gjeldende lovverk. Vi har i vinter arbeidet i elevrådet med å revidere vår skoles ordensregler, for å gjøre 

dem mer forståelige og positive for elevene. Vi vil heretter kalle disse punktene for våre Trivselsregler, 

med utgangspunkt i betingelser som skal skape trygghet og trivsel for alle. Disse blir hengt opp i alle 

klasserom og gjennomgått sammen med elevene (vedlagt). 

 

Budsjett 2019 
- Skolens budsjett ligger på ca. 24 millioner.  

- Vang skole ligger innenfor lærernormen. Viktig å være oppmerksom på at normen er ulik for 1.-

4.trinn enn for 5.-7.trinn. Lærertettheten er større med de yngste elevene. 

- Noe usikkerhet rundt hvor stort 1.trinns kullet blir til høsten. Fordelingsmøte med rektorene fra 

de ulike skolene i uke 8. Der ser man bl.a. på søknader fra søkere utenfra skolekretsene. 
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- Vi vet at det blir to ledige stillinger fra høsten, en flytter og en blir pensjonist. Behov for 

tilsettinger utfra skolens kompetansebehov. Det vil også være behov for kompetanse rundt elever 

med spesielle behov. 

- SFO har et budsjett der vi pr. i dag har støtte bemanning enn elevtallet tilsier. Det var flere barn i 

SFO ved skolestart i høst enn det er på vårparten. Dette jevner seg ut i løpet av kalenderåret, men 

viktig å balansere utgiftene gjennom nøktern linje. 

 

Eventuelt, info fra FAU og Elevråd 
 

 Det kom innspill med oppfordring fra FAU om at Elevrådet tar opp lekser som tema. 
Mediefokus på leksefri skole, viktig å reflektere rundt begrepet «leksefri», og se på 
fordeler/ulemper.  

 

 Chromebook skal ligge på skolen i vinterferien.  
Info til foresatte: Chromebook må ikke være med hjem for at eleven skal få gjort lekser, hvis 
dere har pc hjemme. (Google/G-Suite er nettbasert.) Sekken kan bli tung for enkelte. 

 

 Teknisk har svart ja til Håndballgruppas forespørsel om merking av håndballbane i gymsalen. 

FAU tar dette opp med Håndballgruppa i idrettslaget og evt. Ungdomsskolen. 
 

 FAU bør ha en trafikkrepresentant som kan fronte/holde i saker som handler om 
trafikksikkerhet for skoleelevene. Bl.a. tidligere innspill om at busselever i Åsa må stå i en 
uoversiktlig og umerket busslomme på en bakketopp. Dette innspillet har fått avslag i 
kommunen, - bør gjenopptas med Statens Vegvesen. 

 
 
 
 

Ref. Ingrid Hovi,  
        avd. leder Vang skole 
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     Trivselsregler for Vang skole 

1. Det er alles ansvar at alle barn og voksne trives på skolen vår. 

2. Trivsel = ro i timene, god orden og hyggelige ord til hverandre ute og inne. 

3. Vi vil ha en mobbefri skole, der det er trygt og godt å være. 

4. Alle trenger noen å være sammen med, så alle kan være med og leke. 

5. Husk at de voksne er her for å hjelpe deg. 

6. Vi løser konflikter ved å snakke sammen, ikke ved å slåss..  

7. Vi ønsker å være en skole hvor kunnskap er viktig. 

8. Alle har ansvar for å møte til fastsatt tid. 

9. I utetid og friminutt følger vi skolens uteregler for sommer og vinter. 

10. Vi har alle ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke 

søppelkassene, bruke innesko, henge opp klærne i garderoben o.l.). 

11. Vi tar godt vare på skolens utstyr og bygninger.  

12. Farlige gjenstander hører ikke hjemme på vår skole. 

13. Jeg følger skolens regler om nettvett. 

14. Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 

 

Trinnet kan også supplere med egne regler for sitt trinn. 

Trivselsreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar 

for at disse reglene blir overholdt.  

 

Vang skole, 12.02.2019 

 


