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Møtereferat                                        
Referat fra: SU Møtedato:  13.09.22 Tid: 19.00-20.03  

Møteleder: Guro S. Myre Møtested: Fagerholt skole Neste møte: 

18.10.22 

 

Referent: Edith Terese Hoff Ref.dato: 

 

13.09.22 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Leif Anders Haanes konst. Rektor, Karoline Storbuksås FAU-leder, Rune Jensen politisk oppnevnt, Edith 

Terese Hoff foreldrerep, Guro S. Myre foreldrerep, Øivind S. Nærdal lærer, Cathrine J. Segberg lærer, 

Thomas Benneche Nordal, skolemiljørep. Mille Nikoline Garlie elevrådsleder, Espen Hægeland 

fagarbeider 

Ikke møtt:   Jonas Veaas nestleder elevrådsrep 

Kopi til: Stig Atter 
 

 

 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Konstituering med valg av leder Guro Skår Myre og nestleder Edith Hoff og 

representant i skolemiljøutvalget. I FAU er det Karoline Storbukås som er leder og 

Dragan Djulepa som er nestleder. 

Kort presentasjonsrunde.  

SU sitt mandat og organisering ble gjennomgått.  

 

Enstemmig valgt. 

2 Samarbeidsutvalgets årshjul.  

Hva skal forandres i forhold til fjorårets årshjul?  

Sakset fra årshjulet for september: SU rett før høstferien hvor skolens 

visjon og mål tas opp. Gjennomgang av ansvar og mandat.   

SU-leder velges.  

Samarbeidsutvalgets årshjul og planer for skolens psykososiale 

miljø, legges fram. Tidspunkt for årets SU-møter vedtas.   

 

Det er lagt inn et forberedelsesmøte i august slik at FAU-leder og nesteleder møtes 

med skolen i forkant. 

 

Årshjul godkjent 

3 Saker fra årshjulet for september: SU rett før høstferien hvor skolens visjon og mål 

tas opp. Gjennomgang av ansvar og mandat.  
SU-leder velges. Se punkt 1.  

 

Tidspunkt for årets SU-møter vedtas. 

18/10, 29/11, 24/1, 21/3, 02/5 

Enstemmig vedtatt.  



4 Referater; elevrådet, FAU.  

 

Hvordan følger samarbeidsutvalget opp sakene fra elevrådet og FAU?  

Gjennomgår referatene på møtene.  

 

Saker fra FAU møtet 13.sep 2022: 

• Fjorårets saker ble gjennomgått og grupper ble inndelt 

• Det ble også tatt opp mulighetene for foredrag av Jessie Ohene 

• 17.mai komite ble det også informert om. 

 

Elevrådet: 

• Det første elevrådsmøtet var fint. Mange nye elevrådsrepresentanter.  

• Foto tatt av hele gruppa. 

• Dekkløypa følges nøye. 

• Verdensdagen for psykisk helsa ble begynt planlagt.   

 

5 Skolemiljøsaker:  

 
A. Hvordan opprettholde et godt skolemiljø.  

Dekkløypa er i gang. Hoppbakken har blitt til dels fikset, men den er mest 

en vinter aktivitetsbakke. 

Spørsmål om ny basketballbane, det jobbes det med. 

 

Ang. gang- og sykkelvei til skolen så er det en oppfordring til FAU at 

foreldrene til de minste klassene må aktivt lære barna å gå til riktig side 

når det plinges fra sykkel og sparkesykkel. Mange nestenulykker om 

morgenene. 

 

B. Temperatur skolemiljø. Hvordan opplever elevene miljøet på skolen nå? 

Oppleves som godt. 

Deling av friminutt testes videre. Faste områder med rullering synes å 

fungere best. Skolen, ansatte, elevrådet og FAU skal evaluere etter hvert 

når man har mer erfaring. 

 

 

6 Sosial handlingsplan, gjennomgås og godkjennes: 

 

Leif Anders går gjennom skolens sosiale handlingsplan 

 

Bla. Trivelsprogrammet – 48 elever på tur til Ve skole for opplæring. Super 

stemning også når Leif Anders åpnet pengesekken og kjøpte full trivselslekepakke. 

Handlingsplanen 

godkjent 

7 Eventuelt:  

Fulle skoler – hva tenkes og hva gjøres? 

Leif Anders/Stig (ny rektor) kommer tilbake i neste møte med en forberedt sak, 

basert på kommunens prognoser. 

 

 

 


