Referat SU/SMU
Sted og tidspunkt: Teamsmøte. 02.12.20 kl 17:00
Møtt: Maria, Hans Jakob, Julie, Ada, Ørjan, Nina, Nina, Hege, Linda, Camilla og Frode
Forfall: Ann Helen

SAKER
Orientering om trivselsarbeid og faglige resultater på skolen for 2020.
Aremark skole deltok i Læringsmiljøprosjektet fra 2018 til 2020. Prosjektet gikk over 2
skoleår og var ferdig til sommeren 2020. Deltakelsen i prosjektet ble gjort først og fremt pga
dårlige mobberesultater på elevundersøkelsen. Prosjektet besto av flere samlinger og skolen
fikk veiledning fra Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Gjennom prosjektet fikk
skolen samlet rutinene i arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen. Våren 2020 kom
også resultater i forhold til en revisjon av politisk vedtak nettopp på arbeidet med skolemiljø
for å redusere mobbing. Dette var et sammenfallende arbeid og gjorde at skolen fikk på plass
noen klare rutiner som nå er beskrevet i skolens internkontroll-system.
Aremark skole kom under Oppfølgingsordningen våren 2020. Det er et treårig løp hvor det
første året nå er kartlegging. Skolen ønsker at Oppfølgingsordningen skal ha fokus på faglige
resultater, men mer om dette skal vi finne ut av under årets kartlegging. Covid-19
restriksjoner har ført til både bedre og dårligere skolemiljø. Også innenfor faglig utvikling har
vi sett litt begge deler. Inndeling i kohorter og soner har ført til mindre frihet for elevene.
Grunnskolepoengene dette året var gode, og alle elever i årets 10.klassekull kom inn på første
ønske videregående skole. På Nasjonale prøver for 5., 8. og 9.trinn ligger Aremark skole
jevnt med landsgjennomsnittet. Unntaket er engelsk hvor vi har et forbedringspotensiale.
Engelsklærerne har jobbet med noen tiltak i forhold til dette.

Orientering om budsjettforslaget for 2021.
Skolens budsjett er foreslått redusert med ca 20%. Dette er en stor innsparing som kommer på
bakgrunn av synkende elevtall, svakere økonomi i kommunen og at skolen bruker en
forholdsvis stor andel av kommunens kostnader sammenliknet mot andre kommuner.

Saker fra FAU
Fau har ikke noen saker denne gangen.

Saker fra elevrådet
Julia og elevrådet på barneskolen ønsker at noe blir gjort med fotballnett og kunstgresset i
ballbingen. Vi ønsker også fokus på bedring av ordbruk og særlig bruk av stygge ord. Ønsker
flere voksne som inspiserer.

Elevrådet på ungdomsskolen ønsker fritidsklubb. Ungdommen håper at det blir noe mer
konkret nå. Ønsker å være inne i friminuttene.

Neste møte: Tirsdag 16. feb kl 17:00

Frode Gabrielsen

