Referat møte SU/SMU Vestre Jakobselv skole tirsdag 5.februar-19, kl. 18:00

Til stede: Espen Holmgren, Anette Hellesø, Astrid Harila, Rita Kandola, Randi Vorren, Truls
Bernhardsen, Kristoffer M. Reisænen, Johan Niska, Eirin Pleym og Tord Skardal
Forfall: Suzanne Holmgren og Gro Harila
Rektor Tord Skardal ønsket velkommen.
1. Nytt fra elevråd/ foreldreråd/ skolen
Elevråd: Har vært på ungdomsråd møte i Vadsø.
Foreldre: Anette refererte fra møtet med FAU for alle skolene i Vadsø. Lite oppmøte,
men hadde forelesere fra veilederkorpset, som ønsket mer samarbeid skolene
imellom. Tilstede var også skoleledere og KUO. Det blir sannsynligvis nytt møte med
veilederne i april.
Lærere: Er også med i prosjekt med veiledere fra Undervisningsdirektoratet. Viktig
sak her er utarbeiding av strategi og handlingsplan for skole og barnehage og
organisasjonutvikling på skolene. Skolen jobber også mye med
Læringsmiljøprosjektet som startet i høst. Nå er hovedtemaet klasseledelse.
2. Elev/ foreldreundersøkelsen H18/Spekter
Vi gjennomfører Spekter fra 4.kl. og samtaler med elevene i 1.-3.kl.
Elevundersøkelsen gjelder for klassene 5. – 10.kl.
Rektor gikk gjennom undersøkelsen. 98% har besvart fra elevene og 50,8% har
besvart av foresatte.
3. Nasjonale prøver H18
5.kl. Prøver i lesing, regning og engelsk.
8.kl. Prøver i lesing, regning og engelsk
9.kl. Prøver i lesing og engelsk.
Kjempegode resultater på ungdomsstrinnet i både lesing og regning. Godt over
landsgjennomsnittet. For 5. kl. viste resultatet godt i regning, og midt på treet i lesing
og engelsk. Det er viktig for skolen at vi klarer å «løfte» elevene gjennom
mellomtrinnet.
4. Tanker om neste år og byggeprosjektet
Hvor skal elevene/ lærere/ administrasjonen være når byggeprosjektet starter?
Rådmann og KUO tar avgjørelsen.
Alle byggene blir pusset opp samtidig så vi må ut av byggene.
SU/ foresatte bør signalisere til kommunen at buss til Vadsø ikke er ønskelig. Ønsker
at vi skoles på byggene vi har i bygda, som f.eks. campingplassen, kaia,
Varangerturnet.
5. Eventuelt
Budsjettet for 2019
Skolen beholder alle lærerstillinger neste skoleår.

Møtet hevet kl. 19.05
Eirin Pleym, referent

