
SU møte 

03.06.21 

Møte kl. 17:00, TEAMS 
Pga. smittesituasjonen velger vi å gjennomføre dette møtet på Teams. Elevrådet deltar i starten av 

SU.  

 Til stede Jorunn Gunnerød, Cecilie Gussiås, Marianne 
Hoem, Hilde Aafløy, Elin Malmedal og Odd 
Bjørn Kvadsheim 

17:00 – 18:30 

 Ikke til stede -  

 Referent  Odd Bjørn Kvadsheim  
 

Ansvar/ 
oppfølging   

Sak 1 Evaluering 
17.mai-feiring 

• Litt lite pølsebrød 

• Trenger noen flere til å hjelpe til – litt 
hektisk  

• Alle syns at det var en fin feiring 

• Funket bra, kunne brukt samme opplegget i 
en annen setting også – ikke nødvendigvis 
ikke bare 17. mai feiring  

 

Sak 2 Saker fra 
Elevrådet 

• Ingen av dem møtte  

• Elevene holder på med den «Grønne 
måneden»  

 

Sak 3 Saker fra 
kommunen, 
skolebruksplan ol 

• Ikke møtt   

Sak 4 Dugnad  Barnehagen har hatt sin dugnad (27.mai). 

• Veldig bra jobbet i barnehagen! 

• Bygd platting 

• Bygd sandkasse 

• Ryddet kratt og buskas innom gjerdet  

• De er alltid på tilbudssiden  
 
Skolen?  

• Ikke behov for dugnad på denne siden av 
sommeren  

 

 

Sak 5 Sommerles Sommerles – kampanje for alle skolebarn, 
oppfordre til lesing! 

• Magda er godt i gang med denne 
kampanjen  

• De andre klassene har ting på gang  

 

Sak 6 Utstyr til 
naturfag  

Utstyr til naturfag (vet ikke om dere har gjort 
noe mer med det, og om det er en sak for SU 
eller ikke?) 

 



• Vi tar en runde med lærerne  

•  

•  

Sak 7 Sommeravslutning, 
barnehage og skole 

Privat arrangement Covid-19 regler, 30 voksne 
til stede pr. kohort  
Barnehage  
– HP og HB har ikke kommet med noen forslag  
 
Skole  

• Vikingspelet TF, 1, 2 og 3  

• To forestillinger?  

• Foreldre blir tilvist hvilken forestilling de 
skal komme på 

• TF ønsker Notvollen, slik som i fjor 

• FAU ser på gruppe inndelingene  

• FAU organiserer påmelding  

•  

 

Sak 8 Eget opplegg for 
7.trinn 

•   

Sak 9 Neste skole- og 
barnehageår 

Barnehagen  

• Blir delt i to 

• 18 på småbarn og 18 på storbarn  

• Underetasjen blir også benyttet neste år  

• Gruppene blir igjen delt i to (ikke helt ferdig 
enda, men så langt er disse plassert) 

• Småbarn: Silje, Rita, Kristin, Simona, 
Camilla, Oddrun, 

• Storbarn/ Friluftsgruppe: Carina, Markus, 
Ann E, Fredrik, Mariann  

 
Skole 

• Ikke helt ferdig enda, mer info kommer  

• En fem-deling av trinnene 
 
 

 

Sak 10 Leksehjelp • Her er det mange uløste problemstillinger 

• Er hovedsakelig at barna sitter og gjør 
lekser på skolen, og er selvgående. Det vil 
være noen 

 

Sak 11 Facebook 
grupper 

Barnehage 

• Visma app fungerer godt 
 
Skole 

• Lærerne ønsker ikke Facebook  

• Visma app må ses på, ev legge inn 
endringsønsker hos Visma? 

• FAU ønsker at showbie skal brukes mer 
aktivt   

 

 



Sak 12 Vennegruppe • Alle foreldre må være enige om at det er 
greit å være med 

• Ikke alle foreldre ønsker ikke å delta på 
dette  

• Riktig vei å gå dersom man ønsker dialog 
rundt prosjektet er at man tar kontakt med 
kontaktlærer ev rektor  

• Eget tema på høsten  

•  

 

Sak 13 Ev  • Showbie – bruken for foreldrene -> kokebok 
til foreldrene  

• Hærverk – alle var enig i at det er en lei 
opplevelse. Politiet har mottatt anmeldelse. 
Det viser seg at vi har hatt besøk av Russen 
fra Molde. Det meste er reparert og ryddet 
opp av våres egne barn.   

• Fotografering – elektroniske mappe. 
Marianne er i dialog med fotografen.  

• Barnehagen har fått støtte til svømming av 
Statsforvalteren.  

•  
 

 

 Neste møte   

 


