
Referat fra møte i Samarbeidsutvalet  

Møtenummer: 2/2021  

Dato: 8/11-2021  

Tid: 19.30-20.00 (Foreldreutvalg, kun foreldre) 20.00 -21.00 SU og SMU (skolemiljøutvalg) 

Stad: Klasserommet til 2. & 3. klasse, samt noen digitalt  

Innkalling går til: Elin Samuelsen Rødne (leiar), Caroline Ytrenes Sæle 

(lærarrepresentant), Ragnhild O. Steigen (foreldrerepresentant barnehage), Anne Brit 

Helgøy Hidle, Anna Lena Nedrebø og Kine Aartun Norheim (foreldrerepresentantar skule), 

Irene Norheim (representant barnehage), Rannveig Øvrebø (representant andre tilsette) og 

Lillian og Sunniva (elevrådsrepresentantar).  

Tilstade: Alle utenom elevrådsrepresentanter.  

Saksliste:  

Første del SMU/skolemiljøutvalg  

1. Konstituering av SU 

• Godkjent som skrevet over, i tillegg deltar Birger Hetland som folkevalgt. 

2. Sakar frå elevrådet   

• Elevrådet er under arbeid og det har derfor ikkje komt inn noe saket. Skolen skal 
sørge for at elevene deltar på de sakene som er relevante for de på SU møte  

Andre del Samarbeidsutvalet  

3. Informasjon frå skolen:  
● Solidaritetsaksjon 

○ Informasjon kjem ut på onsdag. FAU minnet om viktigheten av at all 

informasjon må komme ut på likt.  

● Julefest 

○ Innspel  til dato – 16.12.21 ble foreslått 

○ Julebord for Caroline sin mat og helse-gjeng 

● Drift: 

○ Nytt gulv Knøttene – dette er nå på plass og elektriker kommer i morgen 

for siste installasjon. Vi har også fått nytt kjøkken. Mulig gulvet må 

utbedres noe som følge av bobler, men dette vil utføres i en ferie.  

○ Uteområdet barnehage – dette er på gang. Barnehage personalet skal få 

være med si hva de ønsker seg. Mulig det skal utbedre området ned mot 

sjøen først, deretter Haugen. Neste møte med i «arbeidsgruppen» er 

onsdag 17. november 



● Foreldre- og elevundersøking i barnehage, skole og SFO vil snart bli sendt ut.  

● Endring i slutt-tid på skuledagen. 

○ Etter sommeren ble skoledagen forlenget for å gi et lengre friminutt på 

ettermiddagen. Dette har vist seg i ettertid at det ikke fungerer så bra. 

Når skolen slutter dagen sin kl. 14.30 på de lange dagene, rekker ikke 

elevene bussen og de kommer for seint. Personalet på skolen synes 

heller ikke dette friminuttet er nødvendig ha så langt. Skolen avgjør om 

dette skal kortes inn, slik at skoledagen slutter litt før på de lange 

dagene. Da vil alle elevene komme tidsnok til bussen. Etter samtale med 

sjåfør og lærarar.  

 

4. 1.-2. trinn og “herjeleik”.  

• Ved oppstart av stor SFO med mange barn i høst opplevede skolen en 

del knuffing og «herjelek». De har snakket med barna, og har nå tett 

oppfølging på dette. Personalet på SFO tillater ingenting knuffing, 

springing o.l. – da dette fort eskalerer, SFO personalet har også snakket 

med foresatte til de barna dette gjeld. Hovedoppfatningen fra FAU er at 

barna trives veldig godt på SFO og det er viktig. Bra at personalet følger 

dette tett opp og de melder om mye roligere dager og bedre forhold nå.  

 

5. Informasjon om satsingsområde for skule- og barnehageåret 2021-2022 

 

• Stavangerstandarden – FAU skal jobbe med denne ut i foreldregruppen. 

Dette er et felles satsingsområde for hele kommunen. 

  

6. Eventuelt  

• E-post adresser – rektor må oppdatere epost adresser kontinuerlig, men 
foresatte må melde frå ved bytte av e-post adresse 

• FAU gir tilbakemelding til skolen at vi ønsker meir informasjon om kva skolen 
jobber med 

• FAU skal be om at Nina Bøhnsdalen neste uke snakker litt om hvordan vi som 
foreldre skal snakke med barna våre om skolehverdagen  

• Renhold på skolen – skolekjøkken er altfor skittent. Lag melder frå om tette 
filter i vifter, skitten og ekkel oppvaskmaskin og generelt skitt på kjøkken. 
Rektor undersøker hvordan renhold av kjøkken utføres på andre skoler i 
kommunen. Videre vil hun komme tilbake til om lag og organisasjoner i bygda 
som bruker skolekjøkken kan vaske ned kjøkken som en felles dugnad. 
Kjøkken er nå ikkje blitt brukt på snart 2 år av «bygda» pga covid-19.  

• Svømming 1.-4- klasse – ved sykdom blant fast personal, kan foresatte bli 
spurt om å være med som reisefølge, så fremt en av de 2 faste som reiser på 
svømming er med. Dette for at elevene skal få reise mest mulig på svømming.  

• Ved sykdom som forkjølelse og liknande skal barnet hurtigtestes. Skolen har 
hurtigtester til utdeling. Barnet skal også ha 1 feberfritt døgn før det kommer 
tilbake til skole/barnehage.  

• Skole/barnehagefotografering – rektor skal undersøke kva som er mulig få til. 
Om ikkje skolen kan ordne noe, kan FAU komme med innspill på kven som 
eventuelt kan brukes til å ta bilder.  

 


