
SU møte 

03.02.21 

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  

   

Sak1 Fra elevrådet 

-Grønn måned.  

Forsalg er at hver klasse plukker søppel ved stranden. Den klassen 

med mest søppel vinner. Elevrådet kårer vinner. Oppfordrer til å 

kontakte RIR/Friluftsrådet for å få betalt for søpla. Legger dette 

inn i uteskolen. Lage kunst ut av søpla. 

Konkurranse mellom skolene. Elin har snakket om det i 

rektormøtet, men det har ikke kommet noe konkret ut av det.  

 

-Hulebygging 

Ble stoppet pga faren for å klappe sammen. Rektor utfordrer 

elevene til å tenke andre løsninger for lek i snøen.  

 

-Banne problem 

Mye banning blant elevene. Mye på mellomtrinnet. Elevrådet 

prøvde å ta det opp i klassen. Men de opplever bare tullet det 

bort. SU oppfordrer rektor å gå inn i klassene for å si noe om det. 

Kjempe bra at elevene selv ser at de banner mye. 

 

-Inndeling av områdene 

Bedre løsning nå enn før jul. Har endret på inndelingen fra 1. 

januar. 

 

- Matfriminuttet 

Hvis det er ønskelig med endringer på hvordan matfriminuttet 

gjennomføres, må dette tas opp i klassen på klassens time.  

 

Sak2 Elevundersøkelsen  



I følge elevundersøkelsen har i vi ikke mobbing hos oss. Dette er vi 

veldig glad for.  

Resultatet er gjennomgående bra. Vi har et høyt snitt på de aller 

fleste punktene. 

-Vurdering 

Der skårer vi ikke like høyt, og dette har ledelsen tatt opp med 

lærerkollegiet.  

Sak3 Innkjøp gjort av skolen 

- Fornyelser til biblioteket 

- Naturfags utstyr er kjøpt inn til eksperiment og forskning 

 

 Elevrådet blir med på de tre første sakene  

Sak4 Foreldreundersøkelse 

-100% svar prosent 

-Barnehagen jobber videre med punkter som kan forbedres. Det 

er mattilbud, foreldremøte innhold. Det skal jobbes videre med 

tema som barnehagen skårer bra på også. Barns trivsel er ett 

punkt med høy skår. På personalmøter og avdelingsmøter skal 

barnehagen jobbe med temaet Livsmestring og helse (RP, 2017). 

Som er en del av barnehagens verdigrunnlag. Gjennom gode 

refleksjoner og oppgaver knyttet til dette temaet vil barnehagen 

kunne fokusere på hva de gjør for å skape trygghet og trivsel hos 

barna, samtidig jobbe med utviklingsarbeid knyttet mot 

helse/ernæring.  

 

Sak5 Buss 

-Fylkeskommunen skal ha alle henvendelser som gjelder buss og 

transport av elever til skolen.  

-Foreldrene skal kontakte Elin hvis det er trøbbel med bussen. Elin 

tar det videre med fylkeskommunen. 

-Januar 2021 ble det kuttet ut bussen som kjører Osen. Dette 

skaper trange busser med stående elever. I tillegg så er det flere 

elever som må gå av på feil side av hovedveien.   

 

Sak6 Vurderinger 

-Et tema som har kommet fra FAU. Vurderingene er veldig variert. 

Noen skriver veldig detaljert, mens andre er kun en setning eller 

ingenting i det hele tatt.  

-Tilbakemeldinger fra lærer på Showbie.  

-Dokumentasjon som ligger på VFS. Det er dokumentasjon som 

skolen skal bruke til videre oppfølgning av elevene. Det er ingen 

krav at halvårsvurdering skriftlig.  

-På foreldresamtaler der kontaktlærer ikke kan dele vurdering fra 

andre fag enn sine egne. Det kan ikke forventes at alt skal være 

klart til høst samtalen.  

 

Sak7 Vennegruppe 

-Noen klasser har dette, men nå kun på 3.trinn. Det er ønskelig å 

ha dette på flere trinn. Rektor spiller inn at FAU kan komme inn 

på banen på dette temaet.  

-Det blir for mye å pålegge lærerne å gjøre denne jobben.   

 



-FAU får ta jobben med dette, og snakker med kontaktlærer om 

dette. 

Sak8 Vognskur  

- Hvor er vi i prosessen? 

-Det ble en del stans pga korona. Men en gruppe er satt ned, og 
det er planlagt en befaring i uke 7. Gunnhild kaller inn til dette.  
-Gruppen består av foreldre som er snekkerkyndige for å kunne se 
på muligheter som finnes på området vårt. 

 

Sak9 Skolebruksplan 

-Jorunn sitter i en referansegruppe, men har ikke hørt noe siden 

slutten av februar. 

-Fagseksjonene melder om at arbeidet er krevende, og at de 

trenger mer tid. Det blir et møte i denne referansegruppen i 

februar.  

 

Sak10 Rammeplan for SFO, høring 

-frist 16. Mars 

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-

rammeplan-for-sfo/ 

 

Sak11  Eventuelt  

 


