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Referat fra møte i Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget Fjelltun skole 
 

Tid: 03.05.2018 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Jeanette Torland, Kathrine Veland, Sebastian Bjordal-Stensli, 
Othelia Mæhle, Sveinung Fjelde, Inger Annette Stensen Barka, 
Torbjørn Vidnes og Ruth Nina Fiskå Rypestøl 

Forfall: Hege Lillesund mannes, Malmfrid Erland og Bente Solheim 
Fjelde 

 

Sak 27-17/18:  Gjennomgang og godkjenning av referat – ingen merknader 

 

Sak 28-17/18:  Oppvekstplan for Strand kommune – høringsutkast 

   SU er positive til planen, og synes det var en fin og oversiktlig plan. 
Den inneholder konkrete mål, det gjør at det vil være greit om noen år å kunne måle om vi 
faktisk har oppnådd de målene vi har satt oss. 

Viktig at et godt samarbeid mellom instansene ivaretas, og i noen 
tilfeller blir enda bedre.  

SU påpekte at det er behov for en møteplass for barn og ungdom – en 
fritidsklubb. Det er i dag gode organiserte tilbud i kommunen, men de savner 
et mer uformelt treffsted for ungdommene. 

 

Sak 29-17/18:  Skoleutbygging – status og fremdrift 

   Representanter fra Fjelltun skole, Resahaugen skole og Bygg og 
eiendom har vært på befaring på skolebygg. Den skolen vi likte best var Ogna skole i Hå 
kommune. Den ganle skolen var revet, og ny skole stod klar i januar 2018.  

   Fjelltun skole har jevnlige møter med Bygg og eiendom, i disse 
møtene kommer brukerne med innspill til nytt skolebygg. 

 

Sak 30-17/18:  Saker fra elevråd 

Elevrådet har hatt oppe en sak om elevene skal få lov til å bruke 
caps/luer inne i timene eller ikke. Udelte meninger om dette. Noen 
synes det er greit, mens andre mener at det ikke bør være på inne. De 
som mener at det bør være lov å ha på, mener at dette handler om 
identitet, og at for noen føles det trygt og godt.  

Samarbeidsutvalget stiller seg nøytrale til dette, og overlater til skolen 
å finne ut av dette. 
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Sak 31-17/18:  Informasjon tilsetting av lærere 
   2 nye lærere er ansatt til høsten, i tillegg er det to fast ansatte som 
øker sine stillinger opp. Skolen har fremedels behov for ca 1 hel lærerstilling. 
 
Sak 32-17/18:  Uttale fra Samarbeidsutvalget i forhold til bevaring eller riving av 
bygg A og B ved Fjelltun skole 

Et enstemmig Samarbeidsutvalget (SU) går inn for riving av bygg A og 
B. Når det først bygges ny skole, bør hele bygget bygges nytt. Vi vil da 
kunne utnytte tomten bedre enn om det gamle bygget blir stående. 
Med nytt bygg vil vi kunne utforme og utnytte klasserommene bedre 
enn i eksisterende bygg. Slik bygget er i dag settes det pedagogiske 
begrensninger. SU ser ikke den historiske verdien av å bevare bygget. 
I og med dette er en skole må det pedagogiske vektlegges størst 
betydning. I tillegg mener SU at bevaring av bygget vil legge store 
føringer for nybygget – som kan få uheldige konsekvenser.  

 
Sak 33-17/18:  Tilbakemeldinger fra skolebesøk av skoleeier, april 2018 

Skoleeier v/kommunalsjef Marianne Skogerbø og skolefaglig rådgiver, 
Guro Harboe Ur var på skolebesøk ved Fjelltun skole i april. Skoleeier 
avlegger skolene besøk hvert 3. år. Tema for besøket var «Tilpasset 
opplæring knyttet til skolens arbeid med utviklingsområdene lese- og 
skrivekompetanse». I løpet av de to dagene de var her, hadde de 
felles intervjuer med elevrådet, FAU- og SU-leder, ansatte, tillitsvalgt 
og rektor. Oppsummert kommer det frem at lærerne har god praksis 
med å tilpasse lese- og skriveopplæringen. Videre kommer det frem at 
skolen må arbeide med å øke den kollektive kapasiteten, det vil si at i 
dag er det for store forskjeller mellom praksisen til den enkelte lærer 
og mellom trinnene. 
Skolen er i gang med dette arbeidet, og vil jobbe kontinuerlig i 
utviklingstiden frem til sommerferien med dette arbeidet. 

 
 
Med hilsen  
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi til:    
Kristin Spørkel Gjerde   Strand 
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