Kvænangen kommune
Kvænangen barne- og ungdomsskole

Representanter i SU/ SMU
Skoleveien 32
9161 BURFJORD

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2015/316-10

3917/2020

033

10.12.2020

Referat fra møte i SU/SMU 9.12.2020
Tilstede: Kamilla Solheim (Nestleder FAU) Lene M. Gjertsen (Leder FAU) Esben Nøkland
(Politisk valgt) Anne K Bårdseth (Ansattes representant) Kristin Anita Hansen (Stedfortreder for
vara, ansattes representant) Jorunn Farstad (Etatsleder) 3 elever (Elevrådet) Charlotte Skum
(Rektor)
Tid: 12.00-14.00
Sted: Kvænangen barne- og ungdomsskole- Læringsarenaen 2. etasje.
Rektor la frem sak 9,11 og 12. Etatsleder la fram sak 10. Rektor er referent.

Sak 9. Eksternskolevurdering
Orienteringssak om hvordan skolen skal arbeide i tiden fremover for å kunne svare på de tre
utviklingsspørsmålene som kom frem i rapporten fra skolevurdererne.
 Forebyggende programmer
 IBS
 Foreldreinvolvering
Vedtak: Orienteringssak

Sak10. Økonomiplan/ budsjett
Gjennomgang av kommunestyrets vedtak i henhold til økonomiplanen.
Vedtak: Orienteringssak

Postadresse:
Kommunehuset, Gárgu 8
9161 BURFJORD
E-post: post@kvanangen.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset, Gárgu 8

Telefon: 777789000

www.kvanangen.kommune.no

Organisasjonsnr: 940331102

Sak 11. Nasjonale prøver
Gjennomgang av skolens resultater, herunder analysearbeid. Hva gjør skolen bra, og hvor bør vi
øke læringstrykket.
Vedtak: Orienteringssak
Sak 12. Eventuelt


Det er laget et årshjul for arbeidet i FAU. Foresatte til skolestartere kan gjerne inviteres
inn på evalueringsmøtet i juni, slik at de kan bli kjent med hva et verv i FAU omhandler.



Gaveutlevering i forbindelse med jul og bursdager anses som en privatsak, noe som
medfører at gaver ikke skal leveres ut på skolen. Dette gjelder også bursdags invitasjoner.



Det må på plass porter på de gangstier som fører fra skolegården og ut i trafikkbilde.
Det må også på plass klarer retningslinjer for parkering på ettermiddag /



Det vil bli lyst ut stillinger på KVBU i nær fremtid. Dette ses i sammenheng med økt og
endrede kompetansekrav/ kompetansebehov i organisasjonen.

Med vennlig hilsen

Charlotte Skum
Rektor Kvænangen barne- og ungdomsskole
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.
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