
Møte i Samarbeidsutvalget (SU) 
01.12.2021 Kl.17.00 - 18.30 

 Referent  Silje   

                    Til stede Møtt  Møtt Andre til stede 

  

SUs medlemmer 

Skolen  FAU Skole  
  
 Marianne Hoem (SFO-leder)  x Kristin Aksdal Solheim x 

Cecilie Gussiås (Faglærer) x Hilde Aafløy x 

FAU Barnehage Elevrådet 

May Anita Fossum  x Mia Oline Romuld (Leder) x 

Julie Therese Aarseth   Marte Gunnerød Tistel (Nestleder)  x 

Molde Kommune Malena Krakeli (Sekretær)  x 

Elin Malmedal (Enhetsleder) x Barnehage 

Frank Stenløs (Politiker  Silje Lien Sørlie (Pedagogisk leder)  x 

 



1 Valg av styret i SU Leder: Julie Therese Aarseth Asphol 

Nestleder: May Anita Fossum 

Sekretær: Silje Lien Sørlie 

Leder ble valgt 
uten at personen 
var til stede.  

2 Covid-19 Fortsatt grønt nivå. 

Vi drifter som normalt.  

Fortsette å være gode med håndvask.  

6. og 7.trinn har ikke håndvask på klasserommet.  

 

3 Elevundersøkelsen 

Skolemiljø 

Gjennomført elevundersøkelse på skolen for å se hvordan det ligger an her på skolen vår.  

Denne skal vi gå igjennom etter hvert med lærerne.  

Viktig med et godt og trygt læringsmiljø.  

Det ser veldig bra 
ut til nå.  

4 Elevrådet Skolegenser 

- Tegnekonkurranse. Vinneren får motivet på skolegenseren. Venter på at alle 
klassene skal levere inn bidragene.  

Uteområdet 

- Kunstgress på grusbanen. *  
Marianne: Kleive Grendehus og Idrettslaget har en prosess gående der de ønsker å 
ruste opp nettopp dette området. Idrettslaget som drifter prosjektet.  

- Klatrestativ og flere aktiviteter på haugene.  
- 2. og 3: Mange ønsker, men det som gjentok seg i klassene var ønske om flere 

dissestativ / kråkereir. De ønsker seg også flere uteleker; spader, bøtter og 
fotballer 

*Elevrådet skal 
sende en e-post til 
idrettslaget. 
grendehuset og 
Kleive VEL for å 
forhøre seg om 
prosessen og 
ønsker til og 
området.  

 

 



- 5.trinn: Ønsker seg oransje håndballer slik som i småtrinnet.  

Fadderfriminutt 

- 1, 6 og 7.klasse. Ønske fra elevene om fadderfriminutt to dager i uken.  
- Guttene i 1.trinn savner å være mer sammen med fadderne sine.  
- Marianne: 2. og 3 har ikke fadder. Forslag om å koble disse på de andre klassene (4 

og 5) for å skape en helhet.  
- Elevrådet synes dette er en god idé, for da har alle noen å være sammen med i 

disse friminuttene.  

Bussen 

- Bussjåførene hører ikke på elevene når de skal av. Flere har lagt merke til at én har 
ørepropper i ørene.  

- Hører ikke stoppknappen. Elever må dermed gå langs hovedveien i 70 sone fordi 
sjåføren ikke får med seg at elevene skal av der de plinget. 

- Særlig på fredagsbussen.  
- Bussen på fredager kjører ikke nedom butikken først, den kjører om Istad først. 

Elever som skal ta buss til byen må derfor sitte på hele runden om Istad først. 
Redde barn på småtrinnet som ikke skjønte hvorfor bussen ikke kjørte ned til 
butikken.  

- Bussen bråbremser ved enkelte stopp, selv om elever går på der hver dag. (Istad) 
Elever som har slått hodet sitt under brå-bremsing.  

- Enkelte bussjåfører venter heller ikke på at elevene har satt seg ned før bussen 
begynner å kjøre.  

- Bussjåførene sjekker ikke opp om elevene har på seg setebelte. 
- En bussjåfør brukte ikke belte selv.  
- Fullt på bussen når ungdomsskoleelevene er med. Ikke nok sitteplasser. Mange 

elever fra skolen her er flinke til å sende de mindre elevene fremover i køen så de 
får sitteplass.  

Viktig at elevene 
tar med utstyr inn 
igjen, så det ikke 
blir ødelagt eller 
borte. Felles ansvar 
hos elevene, selv 
om det er 
enkeltelever som 
tar med ut.  

Buss 

Skryt til de største 
elevene for å passe 
på hverandre, 
sjekke at alle er på 
plass.  

Elin skal ta opp 
noen punkter med 
busselskapet.  



- Ungdomsskoleelever sitter alene og tar opp plasser med sekkene sine og gir ikke 
plass til barneskoleelever.  

- Det er også manko på sitteplasser når barn kun skal sitte på til butikken for å bytte 
buss. Kan bussen stoppe på butikken igjen for å frigjøre sitteplasser? Nå stopper 
den borte ved eldreboligene, men elever som skal av på Joker sitter på frem og 
tilbake.  

Vennegrupper 

- 5. klasse synes det er gøy, og alle gruppene har hatt første møte.  
- 4.klasse synes det er gøy å besøke hverandre og se dyrene til hverandre.  
- 6.klasse har ikke vennegruppe nå i år. 7. har aldri hatt vennegrupper før.  

Mulighet for å ha vennegruppe der klassen deles i to?  
- 1.klasse har ikke startet enda. De har vært mye på besøk hos hverandre og vært 

med hverandre hjem. Vært mange bursdager til nå der de har møttes og de har 
ikke sett behovet enda. Forslag om å heller ha litt møter etter årstidene.  

- 2. og 3.trinn har hatt klassetreff i uke 47. 
- 4.trinn har hatt klassetreff uke 47.  
- 6. og 7.trinn planlegger kosekveld før jul.  

5 Fravær hos ansatte - Har vært en del sykdom, men vi har fått det til å gå rundt uten å måtte stenge.  
- Tror ikke elevene har merket det så godt, da det er de voksne som har organisert 

og snurret hjulene og elevene har blitt møtt av voksne i klasserommene og 
ivaretatt.  

Fordelen med litt 
forandringer er at 
elevene blir kjent 
med alle voksne.  

6 Hjem – skole 
arbeid 

2. og 3. – Tilbakemelding om at kontaktlærer ikke svarer på meldinger. Foresatte ser at 
meldingene er lest, men blir ikke besvart. Etterlyser også utviklingssamtaler.  

5.trinn har heller ikke hatt utviklingssamtaler.  

 



7 Ordensregler  Vært ute på ny høring etter kommunesammenslåing.  

Når den er vedtatt skal den inn i våre regler.  

 

8 Julegudstjeneste 17.desember i Kleive Kirke.  

Alle elever deltar.  

Siste dag før juleferien er tirsdag 21.desember, vanlig skoledag som slutter kl.14.00.  

Positivt  

Veldig samlende 

for elevene å delta 

på det sammen.  

9 Planleggingsdag Skole og barnehage har planleggingsdag 3.januar  

10 Økonomi Vi er på - 750.000, -.   

Underskuddet skyldes:  

- Oppvekstsenteret får ikke dekt utlegg for «særskilte barn», oppvekstsenteret må ta 

det på egen ramme. Dette ble bestemt i sommer. Får dekt noe, men ikke alt.  

- Vi har hatt utlegg pga. Covid-19 på 300.000, -  

- Vi har styrket lærerstaben.  

- Økonomien settes i januar og tar ikke hensyn til skole/barnehagestart i august. 

Trenger vi flere lærere eller barnehagelærer pga. opptak/tilflytting så ligger ikke 

dette i rammene fra januar. 

- Driftsrammene for neste år har vi ikke fått beskjed om enda, men ca. opp 300.000, 

- / 12%.  

 

11 Åpningstid i 

barnehagen 

 

Ønske om å stenge 16.30. 20 minutter tidligere. 

- Lite, eller sjelden barn etter 16.30. 

- En innsparing som utgjør mye på bemanningsnormen  

 



Konklusjonen fra FAU er at det høres ikke urimelig ut, så lenge det kommer barna til gode. 

Men, er det mulighet for å stenge 16.35? Kan bli travelt for foresatte som skal hente på 

flere innganger.  

12 Foreldre-

undersøkelsen i 

barnehagen 

Barnehagen sliter med få å inn svar på den. 

Foresatte sier de ikke har mottatt epost og SMS.  

Marianne skal se 

på saken.  

13 Julen 2021 Barnehagen holder åpent alle dager i romjulen. 

SFO ser ut til å holde stengt 23.des (lillejulaften).  

 

Dato for årets møter  Nytt møte  

 

 

 

 


