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Møtereferat                                       Unntatt offentligheten jfr § 13 i Forvaltningsloven 
Referat fra: Samarbeidsutvalget(SU)  Møtedato:  19.01.21 Tid: 19.00- 20.30 

Møteleder:      Monica                  
Sønsterudbråten 

 Møtested: Google 
meet  

Neste møte:  09.03.21 

Referent:  Cathrine Jacobsen  Ref.dato:  
 

20.01.21 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Arild Sæbø (rektor) Rune Jensen (Politisk oppnevnt) Monica Sønsterudbråten (leder av 
styret Foreldrerepresentant) Hilde Norbakken (Foreldrerepresentant, 
nestleder/skolemiljøsaker) Birgitte Bårdsen (FAU-leder) Espen Hægeland 
(Fagarbeider, SFO) Oda E.J. Egenes (elevrådsrepresentant, skolemiljøsaker) Ole 
Haukom (elevrådsrepresentant, nestleder) Cathrine Jacobsen (lærer) Øyvind Nærdal 
(lærer), elevrådsleder Truls E. Skoglund Witzøe. 

Ikke møtt.  

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/
vedtak 

0   

1 Arild orienterer om koronasituasjonen og smittevernarbeidet ved skolen. 

- Det er åpnet for utleie av skolen igjen.  

- Det er åpnet for å ha fysiske møter ved skolen sammen med foresatte til 

enkeltelever. 

- Håndhygienen har fortsatt stort fokus og blir gjort grundig med vask og sprit. 

- Ikke felles arrangement på trinn inne, med unntak av en forestilling for 2-4 

trinn onsdag 27/01 – med god avstand.  

FAU kommenterer at det kan opplyses om på trinnene at klassebursdager og 

vennegrupper kan arrangeres. Samt at det oppfordres til å finne på sosiale 

aktiviteter utendørs klassevis.  

 

2 Elevrådet orientere: - om at det er utformet et brev til Kristin Ropstad i forbindelse 
med at Fagerholt skole ønsker seg et nærmiljøanlegg/dekkløype. Arild kommenterer 
at skolen har stått på venteliste til denne type søknad lenge, og Rune lurer på om 
han kan være med å påvirke i denne saken. Rune kontakter Arild. – Elevrådet ønsker 
seg en «ny morsom dag». Kommer med forslag om «sprøeklærdag», «kjønndag», 
«spilledag». Arild kommenterer her at plangruppen ved skolen har foreslått 
«karneval» den 19. februar som er siste dag før vinterferien. Foreslå «kjønndag» i 
mars/april. Viktig at elevrådet har medbestemmelse på hvilken type dag de ønsker 
den 19. Februar. Vi hører med Tone. 
Elevrådet lurer på om det er lov med paraply når det regner? Arild svarer at det er 
lov.  
Det blir ny «Snusen» fra 01/02-14/02. fokus denne gangen blir i klasserommet. 
Lærerskap, skuffer, miljøstasjon (søppel) og generelt ryddig rom. Det blir premie.  
Birgitte FAU- leder skryter av god informasjon på hjemmesiden. Hun forteller videre 
om en svært engasjert foreldregruppe som er lett å være leder for. Hun nevner at 
refleksaksjonen som pågår nå, godt kunne startet noe før. Hun håper det blir et årlig 
arrangement, og at det vanker premie til klassen som vinner. Temaukene «æ bare 
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tulla» har FAU vært med å påvirke, og lærerne forteller om engasjerte elever. Det blir 
storforeldremøte 9. februar med Blå kors sitt opplegg «Snakk om mobbing» Birgitte 
og FAU jobber med å rigge til foreldrenettverk i etterkant av foredraget på en 
smittetrygg måte. Lærere og fagarbeider deltar på foredraget som er digitalt.  

3 Bemanningsplanen, kompetanseplanen og plan for det pedagogiske 
utviklingsarbeidet tok Arild en muntlig gjennomgang av. Arild legger ved planene som 
vedlegg til dette referatet. Rune (politisk oppnevnt) spør om dette er administrative 
dokumenter, noe Arild bekrefter. Arild kan opplyse om at skolen trenger at flere 
lærere hever sin engelske kompetanse, og at det er det faget som blir prioritert som 
etterutdanning til neste skoleår.  

 

4 Trafikkgruppa er i kontakt med Havlimyra ift skoleveien. Det er lagd en 
digitalplattform hvor alt av FAU dokumenter blir lagret, mer ryddig slik. FAU har 
jobbet sammen med kommunen med nettsikkerheten, og dette har ført til forbedret 
sikkerhet på 1 og 2. trinns Ipader. SFO gruppa, Synnøve og Arild har hatt et møte i 
høst. 17. mai komiteen tar kontakt med 4. trinn for å se hva de kan få til av 
arrangementer til 17. mai. I den forbindelse tar Arild kontakt med «torvet».  
Arild skryter av FAU flott med alt som blir gjort.  
Hilde fra skolemiljøgruppa sier noe om sakene fra møte der. På møtet gikk de 
gjennom den sosiale handlingsplanen og tiltakene til skolen. Et spørsmål herfra er 
om tiltakene vises tydelig nok til elevene.  Birgitte etterlyser referat fra dette møtet, 
Arild legger det ut på hjemmesiden.  
Arild forteller hvordan skolens informasjonsarbeid går for seg, han nevner 
hjemmesiden, infoskjermer rundt om i skolebygget, ukeplanen som nå kun er digital, 
felles sms i spesielle situasjoner. Møter ansikt til ansikt, mail, telefon, sensitiv 
informasjon til elevmappa i Public 360.  
 

!7. mai-
komitéen 
i kom-
munen 
har møte 
2. feb. 
Skolene 
får 
beskjed 
etter det 
om 
hvordan 
arrange-
menter 
på 17. 
mai kan 
se ut. 

5 Espen forteller litt om fordelene ved en Pumptrack i forhold til en skaterampe. 
Forslaget om en Pumtrack kommer fra foreldre. En Pumtrack kan brukes både av 
sykkel og sparkesykkel, og kommer i flere former. Den er kostbar, solid og 
vedlikeholdsfri, og den kan pakkes ned om vinteren. Den er et flott tilskudd til 
skolegården som har flere fotballarenaer. Birgitte spør om det er tenkt finansiering, 
Arild sier det er mulig å søke oppvekstutvalget om støtte. Arild spør om dette kan 
tenkes i sammenheng med dekkløypa/nærmiljøanlegget som nevnt under sak nr. 2 
som vi står i kø for. Arild kontakter Rita Galteland. 

 

6 Eventuelt.  

 


