
REFERAT FRÅ SU/SMU-MØTE  

VED VIKESÅ SKULE 
30.Januar Klokka 19:00 

 
Til stades: Siv Reidun Vaule, Else Marie Apeland, Ane F. Skutlaberg, Svanhild Gjedrem, 
Karin Grude (for Tore Malmei), Tore Kydland, Maria Kydland og Steffen H. Hovland 
 

 SMU/SU 

 Godkjenning av saksliste og referat 
● Godkjent 

02 Informasjon frå rektor: 
● Elevundersøkinga 

○ SU/SMU gjekk gjennom 7. og 10.trinn 

● Foreldreundersøkinga 

○ god deltaking i år, positiv utvikling på svara. Føresette er stort sett godt 

fornøgde. 

● Leikeplasskontroll 
○ utført hausten 2019. Alle avvik er retta og uteområdet skal no vera i god 

stand. 
● Oppgradering ungdomsskulen 

○ nye møblar i vestibyle 
○ maling av gymsal i veke 6 og 7 
○ Nye møblar i klasserom 
○ Noko dekor i fellesareal 

● Synleg politi  
○ Skulen er i jamn dialog med politikontakt og ønsker politiet velkommen til å 

vera meir synlege i barne- og ungdomsgruppa for å ufarleggjera det å ta 
kontakt.  

○ ønsker konkrete kontrollar av refleks, hjembruk, syklar og setebeltebruk 

03 Kva meiner representantane kan gi eit betre skolemiljø på skulen? 

● Innspel frå elevrådet 

○ meir pynt på veggane - teiknekonkurranse blant elevane for å designa 

veggmaleri? 

● innspel frå foreldrerådet 

○ lage det attraktivt ute slik at de er i aktivitet. SKulen har fått løyva 170000kr 

frå kommunestyret til å oppgradera utanfor ungdomsskulebygget. Dette vil 

skje i løpet av 2020. 

● innspel frå kommune 

○ vil vera på mtp. symjebasseng 



○ levekårsutval vil dykka ned i tal på undersøkingar. Rektor kjem gjerne og 

svarer på eventuelle spørsmål dei har i den samanheng. 

● innspel frå tilsette 

○ fornøgd med stoa slik det er no 

04 Eventuelt 

● spørsmål frå politikar ang. 5-dagars veke 

○ Skulen har fått beskjed om at saka som no skal opp ikkje gjeld Vikeså, kun 

Bjerkreim 

○ Dersom VIkeså skule skal ta stilling til 5-dagers veke også her, må dette 

konsekvensutgreiast detaljert først, slik at ein veit kva ein tek stilling til. Dette 

gjeld både økonomiske, organisatoriske og pedagogiske omsyn. 

○ Når konsekvensutgreiing føreligg må skulen få køyre prosess blant tilsette, 

elevar og føresette. Det må vera eit reelt alternativ å få sei nei til 

omorganisering dersom ein ikkje ser det gagnar skulen å legge om. 

 SU/SMU utan elevrepresentantar 

01 Informasjon frå rektor: 
● Informasjon om situasjon på dei ulike trinna 
● Informasjon om skulemiljøsaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


