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Tilstede: Ann Kristin Torp; FAU/SU, Linda Therese Høistad Birkely; FAU, Linda Stensrud Sørvang;
FAU, Ingrid Tangestuen, ped. pers, Elevråd: Jenny Storhaug-Meyer og Ole Erik Endrerud Larsen
(repr. Fra 7. trinn), Ingrid Hovi, avd. leder og Siri Strømmen, rektor.

Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget VANG SKOLE, 20.11.19
Skolemiljøutvalg (SMU):
Hvordan trives elevene på Vang pr i dag?
Jenny og Ole Erik fortalte om arbeidet i elevrådet, og tema som vi tar opp i møtene. Det er generelt
god stemning i friminutt, og lite konflikter på de ulike trinnene. Dette er likevel saker som vi snakker
om på hvert møte. Viktig at vi har en felles holdning for alle trinn på skolen.
 Språkbruk. Det er ikke greit hvis elever kaller medelever eller voksne med stygge ord, banning eller
ord som virker sårende. Vi har bedt alle trinn følge med på dette, og vi vurderer å ha en felles
kampanje for å bli flinkere til å bruke et bra språk til hverandre.
 Inspeksjon: Viktig at det er nok voksne ute i friminutt, og at de voksne følger de samme reglene.
Det blir vanskelig for elevene hvis noen voksne er veldig strenge, mens andre lar være å bry seg.
Det er også viktig at de voksne er hyggelige mot elevene, selv om de må være strenge. De fleste
barn forstår og hører på de voksne, når de blir forklart reglene på en god måte. Så er det enkelte
elever som prøver seg gjentatte ganger, eller som ikke følger stopp-regelen f.eks. Da må man ta
dette spesielt med den enkelte, ikke kjefte ute foran mange andre.
 Skolebussen: Det hender at yngre elever opplever at eldre elever, enten fra Vang eller
ungdomsskolen, presser seg foran inn i bussen, og ber de yngre om å flytte seg fra setet inne i
bussen. Vi har minnet om at de voksne som har bussvakt, må følge med på dette, og vi har også tatt
det opp med ungdomsskolen. Hvis noen opplever å bli plaget på bussen, skal de si ifra til en voksen.
Det skal være trygt for alle å ta skolebuss. Alle har vært små, og da bør de kunne huske på dette,
når de blir eldre.
 Elevrådet er svært fornøyde med den nye sklia vi har fått, med penger fra FAU og Barn og unges
kommunestyre. Den er populær, og elevene ønsker å ta godt vare på den. Derfor er det noen som
bekymrer seg for at noen ungdomsskoleelever har syklet i sklia på kveldstid nå i høst. Vi håper dette
ikke blir en uvane som fortsetter, og vil følge med på dette. Det vanskelig å følge opp det som
foregår på kveldstid.
 UE: Ungt Entreprenørskapsuka på Vang uke 45. Bærekraftig utvikling som tema.
1.trinn: «Kreaktive» samarbeidsøvelser – øvelser fra UEs kreaktive kortstokk.
2.trinn: «Våre familier» Temaopplegg fra UE, med bl.a. besøk av foreldre med ulike yrker
3.trinn: Bærekraftig utvikling i naturen: Humler og bier bidrar til livet i naturen. Lagde «biehus»
4.trinn: Besøk på HRA, søppelsortering/gjenvinning/resirkulere - lage papir.
5.trinn: Vårt lokalsamfunn, hvordan skape bærekraftige lokale miljøer. Besøkte Klækken hotell.
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6.-7.trinn: Vi ble kjent med FNs bærekraftsmål, og så på hvor kommunen har virkemidler og
mulighet til å påvirke, og hvor vi har utfordringer i Ringerike. Så satte vi opp fokusområder som vi
ville jobbe med og finne løsninger for å forbedre /utvikle. Samarbeid i grupper, jobbet etter
SMART-metoden for å lage modeller / løsningsforslag på ulike utfordringer eller problemer.
Finale på fredagen med jury på besøk som kåret beste ide/produkt, markedsføring og samarbeid.

Høstmøte (november/desember Samarbeidsutvalg (SU) – jfr. Årshjul)
 Skoleutvikling: SATSINGSOMRÅDE 2019/20 i Ringeriksskolen og på Vang skole.
Fokus på Fagfornyelsen: Overordnet del og fagplaner, forberede bruk av læreplanverket.
Digital kompetanseutvikling: IKT-plan.no. I perioden 2018-2020 skal alle lærerne i Ringerike gjennomgå
kompetansepakker via iktplan.no.
Målet med kompetansepakken er å heve skolens kollektive kompetanse og lærernes individuelle
kompetanse: Digital dømmekraft Søk og kildekritikk - Produksjon og opphavsrett/Kommunikasjon og
samhandling.
Ved Vang skole presenterer vi fremdriftsplanen som en «utviklingstrapp», med fire faser gjennom skoleåret:
Planlegging
Utprøving og evaluering
Drift et år
Del av skolens virksomhet
2019Innføring av
Språkløyper/ Fagfornyelsen overordnet del Språkløyper Arbeid med plan for
2020
Fagfornyelsen,
regning, lesing og engelsk.
Digital
overordnet del Digital kompetanse; innføring av
Chromebooks for elevene på alle trinn.
kompetanse -Digitale ferdigheter
og fagplaner.
 Info om Kvalitetsutviklingsplaner; handlingsplaner og rutiner som påvirker/styrer skolehverdagen/sfo.
Rektor orienterte om ulike rutiner ved skolen, som skal ivareta elevenes læringsutvikling og trivsel
gjennom skoleløpet. Vi har felles kvalitetssystem for Ringeriksskolen, med kommunale rutiner for
samarbeid med PPT, barnevern, oppfølging av skolefravær, arbeid med Trivsel i Ringeriksskolen (§9.a)
mm.
Skolen har også utarbeidet sine interne rutiner, med årshjul for kartlegging, verktøy for hvordan vi kan
jobbe tilpasset ift ulike behov og utfordringer, samarbeid skole-hjem mm. Vi har også planer med
rutiner som beskriver hvordan vi jobber med «Vurdering for læring», «Klasseledelse»,
Leseutviklingsplan på alle trinn, Arbeidsplan for innføring av Læringsstrategier til bruk i skolearbeidet,
Plattform for systematisk arbeid: «Barn med oppmerksomhetsvansker»
 Evaluering av skolens økonomi: Informasjon om resultater av årets regnskap og budsjett kommende år:
Vang skole har et totalbudsjett på rundt 24mill. Størsteparten går til lønn, men vi har også store
budsjetter i skole/sfo. Pr. i dag ligger det an til for liten inntekt på sfo i forhold til inntektene.
Kostpengene vil øke noe fra nyttår. Man må hele tiden vurdere hvordan man kan gå i balanse,
nedbemanning er en siste utvei. Prognose for framtiden viser at elevtallet vil synke på sikt, viktig å ha
oversikt over dette. Skolen ligger an til balanse totalt sett dette året, men vi har måttet øke noe
bemanning for å opprettholde Lærernormen på de ulike trinn. Utgifter til etterutdanning, kursing for å
forberede Fagfornyelsen, da blir vikarutgiftene større. Vi har pr. i dag et lavt sykefravær, men dette
kan svinge ila året.
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Høring Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2020 med handlingsprogram 2020-2023.
Viser til eget dokument: Vang skoles høringsuttalelse v. Ann Kristin Torp, leder
- SU har fått høringsutkast til gjennomlesning og vurdering. Det ble uttalt at det kunne være
vanskelig å finne fram til saker i budsjettet som var relevant for oss å kommentere på, litt
uoversiktlig og vanskelig å kjenne igjen skole i 120 siders forslag og program.
 Kommentar på innsparing: Sykefravær, spare 4,5mill totalt. Det ble kommentert at det kan
virke lite motiverende for enheter med lavt sykefravær, å skulle spare inn ytterligere på
dette gjennom et flatt sparetiltak på beløp, ikke prosent.
 Ny læreplan innføres i grunnskolen, og med dette kommer behov for nye læremidler. Vang
har et forsøk med digitale læremidler, smartbøker på mellomtrinnet dette skoleåret,
(naturfag/ samf.fag/ norsk). Pris ca. 120 000kr. Lisenser har årlige utgifter, og dette må
tilpasses til våre økonomiske rammer. SU ønsker at det settes av penger til innkjøp/fornying
av læreverk i tråd med LK20. Felles avtaler for Ringeriksskolen vil bidra til større rabatter,
dette kommer alle til gode.
 Skolens gymsalanlegg er slitent. Korps og idrettslag ønsker å gå sammen om å etablere
Haugsbygd Arena. Dette er ikke nevnt i forslag til hanslingsplan eller budsjett.Idrettslaget
vil komme med eget høringsinnlegg om dette, som vi mener må stå i
planleggingsdokumentet. Hvis idrettslaget etablerer hall, må kommunen leie denne til
skoledrift.



Evt. infosaker fra div råd/utvalg (fra FAU, Elevråd, fra rektor med mer).
Adventsgudstjeneste 19.desember. Info og alternativt opplegg på skolen.

Ref. Ingrid Hovi
avdelingsleder Vang skole

