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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved Fjelltun skole  
 

Tid: 11.01.2018 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Sveinung Fjelde, politisk representant, Jeanette Torland og 
Kathrine Veland, foreldrerepresentanter, SU, Othelia Mæhle og 
Sebastian Bjordal-Stensli, elevrådsrepresentanter, Inger-Annette 
Stensen Barka, Tonje Vetrhus Karlsen og Bente Solheim Fjelde, 
ansatte og Ruth Nina Fiskå Rypestøl, rektor 

Forfall: Malmfrid Erland og Hege Lillesund, foreldrerepresentanter SMU 

 

 

Sak 13-17/18: Gjennomgang og godkjenning av referat 
  Ingen merknader til referatet 
 
Sak 14-17/18: Informasjon om skoleutbygging og veien videre v/Lasse Nag, bygg og 

eiendom Strand kommune 
  

Dette er vedtatt: 

 Nye Fjelltun skal være 1. til 7. trinn med 3 paralleller 

 Det skal planlegges for utvidelse til 4 paralleller 

 Nye Fjelltun skal plasseres på eksisterende tomt 

 Første byggetrinn tar hensyn til bruk av deler av eksisterende bygninger 
 

Dette er ikke vedtatt: 

 Reguleringsplanen for nye Fjelltun 

 Bevaring av bygg A og bygg B 
 

Foreløpig fremdriftsplan: 
Byggestart sommeren 2020 med ferdigstillelse sommeren 2022 
 
Brukermedvirkning før arkitektkonkurransen 

 Tett samarbeid med alle brukere av nye Fjelltun 

 Møte med skolens ledelse, 30.01.18 – hvor vi vil starte planleggingen i 
forhold til videre fremdrift 

 
Sak 15-17/18: Gjennomgang av resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen 



 

  Side 2 av 2 

Rektor gjennomgikk undersøkelsen. 93% av elevene har svart. Stort sett gode 
resultater for Fjelltuns del. Trinnene jobber videre med resultatene for sine 
klasser/trinn. 37% av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I og med 
at svarprosenten er så lav, kan ikke skolen bruke svarene konstruktivt.   

 
Sak 16-17/18: Gjennomgang av resultatene fra nasjonale prøver på 5.trinn 

Gode resultater i lesing og engelsk, her ligger Fjelltun skole på nivå med 
resultatene nasjonalt og over nasjonalt snitt. I regning ligger Fjelltun skole like 
under nasjonalt snitt.  
Vi jobber med resultatene trinnvis og i forhold til enkeltelever. 

 
Sak 17-18/19: Alle ansatte deltok på felles kompetanseheving «Mitt valg» på 
planleggingsdagen, 2.janaur 2018 

«Mitt valg» brukes i arbeidet med sosial kompetanse – som er et av 
utviklingsområdene til skolen. Gode tilbakemelding på dette. Vi har laget et 
årshjul til hvert av trinnene hvordan vi skal jobbe med dette. 

 
Sak 18-17/18: Saker fra elevrådet 

Elevrådet ønsker å arrangerer karneval, fredag 9.februar de tre siste timene. 
De ønsker at hver av klassene bidrar med to kakaer hver til dette. Elevene vil 
få to stykker hver gratis. 

 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi til: Kristin Spørkel Gjerde    
Kristin Spørkel Gjerde    
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