REFERAT FRA MØTE I SMU/SU
28.09.17

Til stede:

Bjørn Vegard Gamst
FAU
Stein Atle Henriksen
FAU
Ellen Isaksen
Lærere
Oddvin Visnes
Elevråd
Aleksandar Milkovic
Elevråd
Margrethe Lundgård Riibe Rektor/sekretær

Sakliste
Sak 1 - 2017/18

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak
Innkalling og sakliste godkjent

Sak 2 - 2017/18

Valg
Vedtak
 Bjørn Vegard Gamst valgt til leder.
 Valg av nestleder utsatt til neste møte

Sak 3 - 2017/18

Opplæringsloven §9a – Elevens skolemiljø

Lovtekst vedlagt – endret pr.01.08.17
Hvilke konsekvenser får dette for Hunstad barneskole?

Vedtak




Sak 4 - 2017/18

Saken tas opp i personalet
Skolen jobber videre med forebyggende tiltak
Handlingsplan mot mobbing må endres og tas opp i neste SMU

Skolens ordensregler
Vedtak
Følgende endringer ble vedtatt





Du har rett til: å ha et trygt og godt skolemiljø på Hunstad barneskole
Punktet fjernes: Du har lov til: å bruke sykkel med sykkelhjelm fra femte
klasse
SMU oppfordrer elevrådet til å beskrive positivt hva elever har lov til
Du har lov til: å spille RBK …..må beskrives hvor

Hunstad barneskole, Galnåsen 100, 8022 Bodø
Telefon 75 55 65 30
Hjemmeside: http://hunstadb.bodo.kommune.no/
e-post: hunstad.barneskole@bodo.kommune.no





Sak 5 – 2017/18

Siste setning endres til: Alle ansatte er pliktig til å gripe inn og melde fra til
skolens ledelse. Dersom en forelder ber om tiltak skal skolens ledelse
snarest mulig behandle saken.
Du har plikt til: å høre etter skolens voksne
Dette gjør vi ikke på vår skole: Spise godteri

Kommunale retningslinjer for fravær.

Hva betyr dette i forhold til søknader om permisjon?

Vedtak
 Retningslinjer legges på skolens hjemmeside.
 Saken tas til orientering
Sak 6 – 2017/18

Neste møte – møteplan
Vedtak



Sak 7 – 2017/18

Midten av november
Saker: Vernerunde, skoletilsyn, valg, handlingsplan mot mobbing

Godkjent dysleksiskole
Vedtak

Ledelse utreder saken til neste møte.

Hunstad barneskole, Galnåsen 100, 8022 Bodø
Telefon 75 55 65 30
Hjemmeside: http://hunstadb.bodo.kommune.no/
e-post: hunstad.barneskole@bodo.kommune.no

