
SU møte 

11.11-20 

Møte kl. 17:00, TEAMS  
Pga smittestuasjonen velger vi å gjennomføre dette møtet på Teams.  

Elevrådet deltar i starten av SU.   
Til stede Elin Malmedal, Marianne Hoem, Cecilie Gussiås, Mariann 

Hegstad, Kamilla Sorthe, Hilde Aafløy, Mia Solheim, Eilen 

Amundsgård, Elisabeth Nerli, Jorunn Gunnerød, Marte 

Gunnerød, Stine Røstberg 

 

 

Ikke tilstede Odd Bjørn Kvadsheim 

Frank Petter Stenløs 

 

Referent  Marianne Hoem  

 Gjennomgang av forrige møtereferat   

Sak 1 Korona 

Hvordan går det på hjemmeskole 

Kjipt med hjemmeskole, men vi greier oss fint.  

Gir bedre arbeidsro 

Er sosiale gjennomTeams i friminutter 

Hvordan var det å være igjen på skolen (de som ikke er i 

karantene) 

Fint på skolen 

Hvordan fungerer inndelingen på uteplassen 

Rotering, rundt på området. 

Elevrådet tar en runde i klassene, og hører ut hva de 

andre elevene  

FAU har bestilt litt nytt sandkasse leker. 

• Elevrådet vurderer hvor den mye kassen skal plasseres. 
 

 

Fra elevene: - Ønsker rotering på uteområdet 
- Ny dansk-stikk ball, basket ball 
- Freesbie 
- Ballpumpe 
- Ønsker brettspill, sjakk brikkene 
- Ønsker grønn måned 
- 7.trinn ønsker å lage en forelesning for de yngre klassene 

hvor de snakker om hvordan være et medmenneske. 
-  

 

Sak 2 Informasjonsflyt rundt smitten på skolen 
- All informasjon som har kommet ut fra fra oss, er det vi 

har fått fra rådhuset 
- FAU barnehage har ikke fått negative tilbakemeldinger på 

informasjonsflyten 

 



- Reaksjoner fra foreldre at RB-nett var så tidlig ute med 
informasjonen. Dette er ikke heldig.  

Sak 3 Vognskur 

- Kontaktet foreldrene som kan bidra i gruppen.  
- May Anita Fossum vil lede gruppen 
- Kaller inn til et befaringsmøte når karantenen er over. 

 

Sak 4 Skolebruksplan 

- Jorunn har gjennom KFU sagt at hun vil inn i 
referansegruppe. 

- Skolegrensene er noe som skal vurderes 
- Alle må nå være våkne, å følge med på hva som skjer 

fremover. 

 

Sak 5 Godkjenning av barnehagens årsplan 

(send ut pr mail 01.10.2020) 

-Godkjent  

 

Sak 6 Foreldreundersøkelsen 

-pr.i dag har vi 90%  svar 

- vi har tro på å nå 100% 

 

Sak 7  Eventuelt 

- Førstehjelpskurs gjennomføres i løpet av dette skoleåret. 
- Livredningskurs gjennomføres hvert år. 
- Leirskole – våre elever fikk en flott opplevelse på 

Bjørnsund  

 

   

 

 


