
                                                                                
 

 

 

REFERAT MØTE SU – BOKN SKULE – KL. 18:00, TIRSDAG 03.12.2019 

Hjertelig velkommen til møte i SU på Bokn Skule. Oppmøte i kjøkkenet. 

Sak Beskrivelse av saken  Saksansvarlig 
/ evt.vedtak  

1 Møtedatoer for SU – Kl. 18:00:  
03. september / 03. desember / 03. mars / 05. mai  

 

2 UNGDATA / Elevundersøkelsen:  
Det ble gjennomført et «Foreldremøte med MOT» for 8. til 10. 
trinn den 27. november med Frans-Gisle, som er vår SLT-
koordinator. Her pratet han om utviklingen for ungdom i 
Bokn kommune med utgangspunkt i UNGDATA 
undersøkelsen. Her finner vi mye positive tall for 
ungdommene våre. Dette er en undersøkelse som 
gjennomføres hvert tredje år. Les mer her: 
http://www.ungdata.no/Kart?kommune=Bokn 
 
Elevundersøkelsen viser også gjennomgående, bedre tall 
enn de siste 3 årene. Vi går opp i snitt, om så bare noen få 
poeng, men uansett så går det fremover. Elevene svarer 
mer positivt på de fleste punkter. Vi har hatt noen tendenser 
av digital mobbing, hvor elevene har sendt meldinger til 
hverandre på ettermiddagstid. Det er viktig at alle foreldre 
følger med på mobilbruk hjemme, slik at vi kan forhindre at 
konflikter også sprer seg videre inn i skolehverdagen.  

 

3 Fagfornyelsen / Dybdelæring: Skolen er i stor endring når 
det gjelder fag og kompetansemål, dermed må vi be alle 
dere i SU til å følge med på utviklingen. UDIR kommer med 
helt nye kompetansemål fra august 2020 for alle trinn, 
unntatt 10. trinn. De nye kompetansemålene og ellers 
informasjon om fagfornyelsen finner du her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-
lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/  
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4 Eventuelt:  

Spotify? Ungdomsskolen kunne tenke seg musikk på iPaden.  

Klatrepark: Kan man bygge klatreparken i skogen rundt nytt 
skolebygg? Sikre den der. Dekkjungel inn mot skolen. 
Rådmannen har satt av midler til dette.  

Ny Skole: Arkitektfirmaet LINKarkitektur har allerede begynt 
med å tegne ned noen grovskisser av nytt skolebygg. 
Prosessen er dermed i gang, og vi satser på byggestart / 
rivning av gammelt skolebygg i juni / august 2020. 
https://linkarkitektur.com/no 
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