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Referat fra møte i Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget ved Fjelltun skole, 
07.11.17  
 

Tid: 07.11.2017 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Jeanette Torland, leder i SU, Kathrine Veland, leder i FAU, 
Malmfrid Erland og Hege Lillesund, SMU, Sebastian V. Bjordal-
Stensli, elevrådsrepresentant, Inger Annette Stensen Barka og 
Tonje Vetrhus Karlsen, lærerrepresentanter, Sveinung Fjelde, 
politisk representant og Ruth Nina Fiskå Rypestøl, rektor 

Forfall: Othelia Mæhle, elevrådsrepresentant og Bente Solheim Fjelde, 
representant for andre ansatte 

 

 

Sak 07/17-18: Gjennomgang og godkjenning av referatet. 

  Ingen merknader til referatet. 

 

Sak 08-17/18: Gjennomgang og godkjenning av skoleruta 2018-19 

  Forslaget til skolerute ble godkjent, ingen endringer. 

  Skoleruta vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

Sak 09-18/19: Informasjon om skolens sosialpedagogiske arbeid v/Inger-Anne Steen 

Skoleåret 2017/18 har Fjelltun skole organisert dette arbeidet på en ny måte. 
Det er nå en sosiallærer pr trinn, i stedet for 1 sosiallærer for hele skolen. På 
7.trinn er det Solveig Barka, på 6.trinn Inger-Anne Steen og på 5.trinn Lena 
Kleppa. Sosiallærerteamet jobber med forebygging på trinnene, og arrangerer 
jente- og guttegrupper, har samtaler med enkeltelever o.l. De har laget en 
årsplan ift sosialkompetanse som de følger opp på trinnene. De har et fast 
møtepunkt i uka hvor de drøfter case og aktuelle saker, de har da også 
mulighet til å veilede hverandre. Spes.ped.leder Agate Vasstveit og inspektør 
Eva Kristin Kolstø deltar også på disse faste møtene.  

Erfaring så langt er at dette fungerer fint. 
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Sak 10-17/18: Saker fra elevrådet 

 Ønske om et varmt måtid pr uke. Elevrådet lurer på om det er mulig å 
få til. 

SU var enige om at det er vanskelig å få til pr dags dato. Skolen har ikke egen 
kantine, og skolekjøkkenet er i bruk hver dag til mat- og helseundervisning for 
Fjelltun og Resahaugen. Skolen har bestemt at elevene skal få et lunsjmåtid 
hver uke i desember. 

   

 Kan elevene få lov til å være inne i et friminutt pr dag i vinterhalvåret? 
Elevrådet tar dette opp i klassene, og klassene må komme med forslag til 
hvordan dette kan ordnes i praksis. Dette for at elevene skal ansvarliggjøres i 
forhold til regler, organisering osv. Deretter vil det tas opp på trinnledermøte 
ved skolen. 
 

 Større mål på Asgautmarka og forslag om at tennisbanen på 
Asgautmarka gjøre om til håndballbane. 

Disse sakene vil også tas opp i klassene. Mulig det er midler igjen fra 
«Fjelltunfestivalen» til å dekke dette. 
 

 Reflekskampanje 
Alle klassene er i gang med dette og noterer ned daglig hvor mange som har 
hatt på seg refleks. Klare regler om at refleksen må kunne ses både forfra og 
bakfra, i tillegg teller ikke reflekser som er påsydde i yttertøyet/ranselen. 
Delpremier og hovedpremie til de klassene med størst oppslutning. 

 

Sak 11-17/18: Utviklingsplanen – innspill fra SU 

Fjelltun skole startet arbeidet med utviklingsplanen i skoleåret 2016/17. 
Delmål og tegn på god praksis ble utarbeidet innenfor alle tre 
utviklingsområdene. Høsten 2017 har vi har tatt opp tråden fra det arbeidet 
som ble gjort forrige skoleår, og jobber nå med å forankre utviklingsplanen 
hos alle ansatte og starte implementeringsprosessen. Planen skal ferdigstilles 
i løpet av høsten. 

Vi vil ha fokus på lese- og skrivekompetanse skoleårene 2017/18 og 2018/19. 
Vi bruker Språkløyper, som er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av 
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) og 
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) i dette 
arbeidet. 

I skoleårene 2018/19 og 2019/20 vil vi ha ha fokus på matematisk 
kompetanse. I tillegg har vi fokus på sosial kompetanse i hele perioden frem til 
2020. 

 

Vi ønsket innspill på «delmål» og «tegn på god praksis» fra SU i denne 
omgang. SU var fornøyd med de delmåla og tegna på god praksis som de 
ansatte ved skolen har kommet frem til, dermed ble det ingen endringer på det 
arbeidet som allerede er gjort. SU hadde et innspill til delmålet «Alle voksne er 
med og skaper motivasjon for for skriving» - tegn på god praksis kan da være 
SKOLEAVIS. Gode tilbakemeldinger fra foreldrene på skoleavisa som ble 
laget våren 2017. 

Utviklingsplanen vil bli lagt ut på skolens hjemmeside når den er ferdigstilt. 

 

Sak 12-17/18: Eventuelt 

  Ingen saker. 
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Med hilsen 
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
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