Referat SU/SMU-møte 20. sept. 2018, kl. 1800

Til stede:
Foresatte: Lars Roard Larsen, Anette Hellesø, Espen Holmgren
Elever: Truls Bernhardsen, Aleksander Mannsverk, Johan Niska
Lærere: Rita Kandola, Ingeborg Reisænen
Andre ansatte: Eirin Pleym
Kommunen: Tord Skardal,
Politiker: Hans H. Kristiansen
Meldt forfall: Gro Harila, kommunen, Suzanne Holmgren, Astrid Harila

Representanter fra barnehagen møtte til Sak 3 kl 18:30:
Kommunen: Lill B. Ananiassen
Politiker: Hans A. Kristiansen
Foresatte: Renate Johansen
Ansatte: Marie Baumann
Saker

1. Konstituering av rådet
- Leder: Espen Holmgren
- Nestleder: Anette Hellesø
Enstemmig valgt.
2. Møteplan
Rektor informerte litt om hva SU/SMU er.
Det skal være 5 møter i løpet av skoleåret.
Vetatt møteplan: 15/11, 17/1, 14/3, 23/5 kl. 18:00

3. Oppvekstsenter i Vestre Jakobselv
Rektor viste fram forslaget på tegningene på disponering av skolebyggene som er
utarbeidet av arkitekt Odd Arne Nilsen.
Vedtak:
SU skole og barnehage sender brev til kommunen vedr. medvirkning i forprosjektet om
oppvekstsenter. Jmf. kommunalt vedtak. De foresatte må innlemmes i prosjektet.
SU på skole og barnehage ønsker å være tett på i det videre arbeidet.

4. Eventuelt
Bassenget
Bassenget i Vestre Jakobselv har vært stengt fra mars i år og også i perioder høst 17 og tidlig
vinter 2018. Dette har gjort at elever og barnehagebarn har fått et dårlig bassengtilbud i
forrige skoleår. Skolen informerte at kompetansemål i forhold til svømmeopplæring ikke har
vært mulig å gjennomføre. Bassenget er fortsatt stengt og løsninger for dette skoleåret må
finnes.
Vedtak:
SU sender spørsmål til Eiendomsselskapet om på hva som skjer med reparasjon av bassenget.
Leder formulerer og sender brevet. Barnehagen ønsker å være med på skrivet om bassenget.
Samfunnshuset:
Rektor informerte om arbeidet som pågår på samfunnshuset. Kafeen blir rustet opp med ny
komfyr, innredning og oppvaskmaskin. Dører og vinduer er skiftet. Adgangskontroll kommer
på plass i løpet av høsten.

Møtet hevet kl. 1915

Eirin Pleym, referent

