
 

Referat fra skoleårets første SU-møte  

 

Flekkerøy, 22.09.2022 

 

Til stede 

Ingunn Abusdal Røsok (nestleder FAU), Andreas Eidem (FAU-leder), Leon Olsen (elev), 

Leona Sofie Eidem (elev), Inge Tysil (lærer og elevrådskontakt), Magne Thorvald 

Bakken (politiker), Tormod Lien (rektor og referent) 

 

Saker 

Nr. Innhold Kommentar 

1-H22 Konstituering av SU 

- Vi gikk gjennom kommunens retningslinjer for SU 

- SU valgte sin leder: Tormod er leder og Inge er 

nestleder 

- Møter dette året ble satt til 7. november, 5. desember 

(skolemiljøutvalg), 30. januar, 17. april og 5. juni 

(skolemiljøutvalg. Møtene er på mandager og fra 14-

15.30 

 

2-H22 Rektor presenterte Trivselslederprogrammet. Elevene sa: 

- Mange barn er i aktivitet. «Jaktlag» er veldig 

populært. 

- Noen kan ødelegge. Voksne må følge med. 

- Banen bør ikke brukes til leker. Mange vil spille 

fotball. 

 

 

 

3-H22 Hva er skolen opptatt av nå?: 

- Økonomi, vi er 767 000 kroner i minus til nå i år. 

Skolen har ca 600 000 kroner i negativt 

disposisjonsfond opparbeidet over flere år. 

- Skolene har fått øremerkede midler til læremidler i år. 

Vi har kjøpt mye nytt både på papir og på nett. 

- Våre satsningsområder er at alle elever skal føle at de 

er inkludert i fellesskapet, alle elever skal være aktive 

gjennom skoledagen og at alle elever skal oppleve 

dybdelæring. 

- Trafikksikkerhet, særlig med tanke på avlevering og 

henting av barn 

 

4-H22 Hva er FAU opptatt av nå? 

- Få et godt årshjul for aktiviter som foreldrene styrer 

(foreldrenettverk 3, GPS-opplegg i år) 

 

5-H22 Hva kan politisk representant fortelle om aktuelle skolesaker 

som politikerne er opptatte av nå? 

- Mange gode saker, men lite penger å fordele.  

- Fokus på inneklima på skoler 

- Urbant landbruk og skolehager 

 

 



6-H22 Eventuelt 

- FAU har kontaktet Vel-et og vil søke på midler som 

brukes til søppeldispensere for avfall som sjøen 

bringer inn på øya. Skolen er positiv til dette! 

-  

 

 

Neste møte 

Dato Klokkeslett Sted 

Mandag 7. november Klokken 14-15.30 Rektors kontor 

 

Ref.: Tormod Lien 

 


