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Vang skole
Tilstede:
Ann Kristin Torp; FAU, Linn Grete Sandum; FAU, Linda Stensrud Sørvang; FAU, Heidi Johnsrud og Ingrid
Tangestuen, ped.personale; Henriette Espegren; andre ansatte, Elevråd: ikke tilstede

Referat fra møte i Samarbeidsutvalg Vang skole – 3. september 2019
 Info om SU og SMU`s funksjon og oppgaver/ gjennomgang av Årshjul SU
Rektor orienterte om hvilke funksjoner samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget har på skolen
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan og skal bestå av tre representanter
fra Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), to representanter fra pedagogisk personale, en fra andre
ansatte, to fra Elevråd samt en politisk representant.
Politisk representant sitter hele valgperioden (4 år), Repr fra Elevråd sitter i ett år. De andre repr
sitter for to år.
Rektor/skoleledelse sørger for innkalling og referat samt informasjon til og fra alle parter. Rektor
lager også et årshjul for SU.
Skolemiljøutvalget (SMU) er samme utvalg som SU – men med flertall av foreldre og elever hvis
vedtak skal gjøres. SMU har samme møtestruktur som SU; dvs. møter samme dag. SMU har med
elevenes trivsel og arbeidsmiljø å gjøre.
SU/SMU har fire møter i året; to på høsthalvåret og to på vårhalvåret. Datoer blir ikke bestemt
for hele året, da SU også er høringsinstans for budsjett og andre saker som påvirker
skoletilbudet.
Neste møte blir i november – grunnet høringsuttalelse budsjett 2019. Rektor drøfter tidspunkt
med SU-leder.
Årshjul SU/SMU sendes som vedlegg med dette referatet.
Saker:
1/2019-20:
Konstituering av nytt SU/SMU
SU-leder: Ann Kristin Torp (fau-leder). (sitter som su-leder på 2. året)
Su-nestleder: Henriette Espegren (andre ansatte) 2. år.
SU-styremedlemmer:
Linn Grete Sandum (fau-medlem) inn for 2 år
Linda Stensrud Sørvang (fau-medlem) inn for 2 år
Heidi Johnsrud (ped. Personale) er inne i sitt 2. år
Ingrid Tangestuen (ped.personale) inn for 1. år
Elevråd: ikke valgt enda
Politisk reprensentant: ikke valgt enda
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2/2019-20:
Forslag om prisøkning på kostpenger Vang skoles SFO
- Innspill fra Vang skoles SFO om økning av prisen på kost fra kr 130,- til kr 175,- for full plass.
Prisen har vært på samme nivå i over 13 år. Ikke overraskende har dette bidratt til et
merforbruk for skolen/sfo, derfor logisk med prisøkning nå. SFO jobber hele tiden med å
videreutvikle matkonseptet utfra et sunt kosholdsperspektiv.
Vedtak i SU: Kostpenger pr måned økes til kr 175,- for full plass fom 1. januar 2020.
Avd.leder sfo følger opp saken videre, slik at alle foresatte får informasjon.

3/2019-20:
Ny høring: opptaksområder grunnskolene i Ringerike kommune; høringsfrist 281019
Alle i møtet fikk utlevert hele høringsdokumentet med vedlegg. Dette ble også sendt til alle årets
SU-medlemmer på mail.
Forrige høringsrunde på skolekretser i Ringeriksskolen ble gjennomført for ca ett år siden. Vang
skoles SU sendte også da inn høringsuttalelse; støttet daværende forslag fra kommunalsjefen - til
opptaksområder grunnskolene i Ringerike.
Bakgrunnen for at saken igjen skal ut på høring, er misnøyen som har framkommet – særlig fra
foreldrerepresentanter på Hønefoss skole. Så vidt vi forstår handler dette om at elevene på
Hønefoss skole skal deles mellom Benterud skole og Ullerål skole, samt kritikk mot selve
høringsprosessen.
Rektor gikk gjennom høringsbrevet i møtet. Det var enighet i SU om at Vang skole ikke er berørt
på lik linje med Hønefoss, Ullerål og Benterud og Hallingby skoler. Derfor landet vi på at
medlemmene i SU går gjennom høringsbrevet og vedlegg hver for seg og kommer med innspill til
rektor (sekretær) innen 7. oktober 2019.
SU-leder må også ta opp saken i FAU innen tilbakemeldingsfristen til rektor.
4/2019-20:
Evt:
Sperrer på chromebook:
Spørsmål om sperrer på chromebook. Tidsperre ble innført. Ressurslærere IKT sjekker opp dette
(om noe har endret seg etter sommerferien…). Rektor følger opp med ressurslærerne IKT.

Referent
Siri Strømmen, rektor

