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Gruppe: Samarbeidsutvalg - Godeset skole 

Møtested: Godeset skole, møterom 1 

Møtedato/ -tid: 20.januar 2020 kl 16.30 

Møteleder Jan Svege Referent: Henning Furu Verstegen 

Deltakere: Jan Svege, Henriette M. Husebø, Mari Therese Skov, Dagny H.P. Welle, Jesper Lund 

og Henning Furu Verstegen 

Forfall: Tonje Rustan, Birgitte Muri og Julie J. Glesnes 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  24.01.2020 

 

Orienteringssaker: 

Gjennomgang av «Retningslinjer for Samarbeidsutvalget ved skolene i Stavanger» 

 

• Se presentasjon og vedlegg i saken 

• Punkt 1.6 endres til å følge skoleåret. Godeset SU konstitueres i september hvert 

år. Se eget vedlegg «Retningslinjer for Godeset SU» 

• Punkt 1.5: Det skal velges personlig vara for alle medlemmene i SU 

• Politiker vil fremme sak og følge opp vedr. kompensasjon / møtegodgjørelse 

 

Skolering av Samarbeidsutvalget medlemmer 

 

• Medlemmene er orientert om kursdagene 10. 2 og 20.2. Rektor har meldt på alle 

medlemmer (ikke elevene) + leder for skolens elevråd.  

• Leder i elevrådet skolerer elevrepresentantene 

 

Årshjul for orientering / presentasjon av saker 

 

• Utsettes til første møte etter skolering (20.4) 

 

Orientering fra elevråd, ansatte, FAU, politisk representant og rektor 

 

Fra elevrådet 

• Elevrådet gjennomfører garderobeinspeksjon slik at vi har fokus på at det skal 

være fint og ryddig på skolen 
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Orienteringssaker: 

• Representanter fra elevrådet skal jobbe med landsplakater som viser alle land 

som er representert på vår skole 

• Elevrådsreferatene legger fast ut på skolens hjemmeside 

 

Fra ansatte  

• melder om at vi er i gang med spennende arbeidet knyttet til fagfornyelsen 

• godt fornøyd med at vi har fått oppgradert biblioteket vårt 

• spennende å samarbeide med andre skoler i DEKOMP 

• Litteraturuke i uke 5.  

 

Fra FAU 

• Foreldre trenger en grundig orientering ved skolestart om endringene i de nye 

læreplanene  

• Trafikksituasjon før jul – følger opp med nye aksjoner nå i vår på tilfeldige 

tidspunkter / dager 

• Arbeidsgruppa som planlegger 17.mai er godt i gang 

• Jobber med foreldreseminar vedr. nettbruk og apper 

 

Politisk representant 

• Opptatt av skolen fungerer godt og at det er en god skole for elevene 

• At skolen har en god skolehelsetjeneste 

• Oppfordrer SU å komme med saker som hun kan bringe videre 

 

Rektor 

• Spennende arbeid med innføring av nye læreplaner 

• Godt samarbeid med de andre skolene i DEKOMP 

• Godt å få på plass ny avdelingsleder, sfo-leder og teamledere 

 

Orientering skolesaker fra «Utvalg for oppvekst og utdanning» 

• Se presentasjon side 15 «Oppvekst og utdanning» 

 

 

 

 

Sak nr.: Saker til behandling: 

1 / 20 Godkjenning av innkalling 

 

• Kommentar fra Welle: Send innkalling til vararepresentantene også 

 

Vedtak: Godkjent 

2 / 20 Konstituering av Samarbeidsutvalget for Godeset skole 

 

• SU foreslår at representantene velges for skoleår og ikke kalenderår 

• Elevrepr. Jesper og Julie er valgt ut skoleåret 19/20 

• Birgitte Muri ut skoleåret 19/20 
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• Mari Therese ut skoleåret 19/20 

• Henriette M. Husebø ut skoleåret 20/21 

• Politisk representant, Dagny H. P. Welle, ut valgperiode 2023 

• Foreldrerepresentant, Jan Svege, ut skoleåret 19/20 

• Foreldrerepresentant, Tonje Rustan, ut skoleåret 20/21 

• Rektor, Henning Furu Verstegen, fast representant ihht ansettelse 

 

Jan Svege er valgt til leder  

Tonje Rustan er valgt til nesteleder 

 

Vedtak: Godkjent 

3 / 20 Fastsettelse av møtekalender for våren 2020 

 

• SU har satt opp følgende møter for 2020: 

• 20.4 

• 8.6 

• 7.9 

• 12.10 (ved behov) 

• 9.11 

• Tidspunkt for møtene er 17.30 – 19.00 

• Rektor legger innkalling og saksdokumenter inn i Public 360 (sak 20/00399) ca 

14 dager før møtet. 

• I tillegg kan leder, rektor eller 1/3 av medlemmene kreve flere møter (totalt 8) i 

løpet av kalenderåret 

 

Vedtak: Godkjent 

4 / 20 Årshjul for orientering / presentasjon av saker 

 

Vedtak: Utsettes til neste SU-møte 

5 / 20 Budsjettrammer 2020 

 

Vedtak: SU er orientert 

6 / 20 Søknad(er) til Hinna bydelsutvalg 

 

• Rektor og SU-leder hadde et møte i forkant av SU-møtet og drøftet søknader til 

Hinna bydelsutvalg.  

• Det ble drøftet kortrapper, bordtennisbord, shufflle board og biljard. 

• SU-leder sender inn søknad på vegne av FAU innen fristen 1.2.2020 

 

Vedtak: Saken er tatt til orientering / godkjent 

7 / 20 Eventuelt 

• Informasjonsheftet på hjemmesiden 

Hjemmesiden til skolen skal oppdateres. Ledelsen er i gang med dette. 

• Lekeplasskontroll 

Ingen alvorlige feil, men heller ingen apparater som er godkjent 

Nytt klatrestativ ved bygg B 
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For dårlig støtunderlag ved lekeplass, bygg A 

For dårlig drenering 

Rapporten er behandlet i FAU og SU og ønsker at dette sendes videre til SMU. 

SU-leder skriver og sender henvendelsen. 

Rektor bestiller soping av skolegården 

 

 

Neste møte: 20.4.2020 

Innleveringsfrist for saker til neste møte: 1.4.2020 

 

 

Henning Furu Verstegen 

Rektor  

 


