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SU- og SMU-medlemmer Smeaheia skole: 
Kelly Le, FAU 
Per Jan Ersland, FAU 
Inger Helen Aanestad, politisk representant Forfall
Solveig Helen Gilje, andre ansatte 
Øystein Lid, ansattes representant 
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant 
Elevråd v. leder Tilla, 6A og nestleder Noa, 6B 
Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Karoline i 7A
Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Ingunn Reed Anda

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) , SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 19. oktober 2022 kl 15.15 på møterom 206 ved administrasjonen

Godkjenning av referat 
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt

Informasjon
● Presentasjon av medlemmene 
● Kapittel 9A. Rektor orienterte om skolens arbeid med kapittel 9A fra skolestart. «Plan for et

trygt og godt skolemiljø  på Smeaheia skole» følges opp.
● Møtedatoer 2022-2023.

Vedtak 8. juni : SU og SMU på Smeaheia skole har følgende møtedatoer skoleåret 2022-2023

Møtene starter 15.15 og veksler mellom tirsdager og onsdager.

07.09.22 (m. bl.a. konstituering SU) Utsatt til 19.10 pga streik

15.11.22 (m. bl.a. rådmannens forslag til økonomiplan) Dato forskyves, fordi økonomiplanen

offentliggjøres 28.10.22.

07.12.22 (m. bl.a. skolerute)

08.03.23 (m. bl.a. rektors forslag til budsjett og resultatvurdering)

06.06.23 SMU (m. bl.a. Plan for et trygt og godt skolemiljø og Ordensregler)

-

Saksnr.: Vedlegg:
Sak 01-
22-23

Konstituering av Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalg i samsvar med Opplæringsloven § 11-1a. 

Følgende ble valgt til leder, nestleder og sekretær:

Leder: Per Jan Ersland, FAU 
Nestleder: Kelly Le, FAU 
Sekretær: Rektor



Sak 02-
22-23

§ 11-1a Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen får et godt skolemiljø. 
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldre, tilsatte, skoleledelsen og kommunen være
med. Skolemiljøutvalget skal etter § 11-1a være ”sett saman slik at representantene for
elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere
skolemiljøutval.”

SU/SMU på Smeaheia tar dette til etterretning og oppnevner derfor
tilleggsrepresentanter for foreldrene og elevene, så de samlet får flertall hver gang vi
har SMU-møte. 

Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Karoline i 7A

Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Ingunn Reed Anda


