
 

 

Saksliste/referat fra møte i skolemiljøutvalget  
Møtetype Skolemiljøutvalget 
Sted Bærland skole – 

Studentloft 
Dag/ Dato Mandag 26.10.2020 Klokken 19.00 – 20.00 

 

Rolle Navn Mobil E-post 

forelder 1 Maria Bjelland Berg 92864076 mariabjelland87@hotmail.com 

forelder 2 Einar Heegaard 93066109 einar.heegaard@gmail.com 

forelder 3 Laila Holden Amundsen 93012538 laila.holden.amundsen@skole.rogfk.no 

elev 1 Sondre Skretting 48389362 sonskre@gjesdalskolen.com 

elev 2 Niklas C. Link   

ansatt 1 Kjartan T Larsen 99290652 kjatan@gjesdalskolen.com 

ansatt 2 Gøril Vølstad 47678262 gorvol@gjesdalskolen.com 

politiker Anne E Rørnes 40201397 anne.e.rornes@politiker.gjesdal.kommune.no 

adm Kari R Mæland 40851800 karirygh.maeland@gjesdal.kommune.no 

 
Saksnr Innhold 
1 Presentasjon av medlemmene (nye og gamle) 

- oppdatere personalia (se oversikt ovenfor) 
- valg av leder, nestleder og sekretær  

 
Ref:  
Avbud: Alle møtte 
 
Leder: Einar Heegaard 
Nestleder: Sondre Skretting 
Sekretær: Gøril Vølstad 

2 Hva er Skolemiljøutvalgets oppgaver? 
- Kort presentasjon 

 
Ref: Rektor Kari gikk gjennom hva samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) er og 
hvilke oppgaver disse utvalgene kan arbeide med. På Bærland skole er disse utvalgene slått 
sammen. Utvalget er firedelt og består av foreldre, elever, ansatte og politiker. Foreldre og elever 
skal være i flertall. Det vil bli to møter i løpet av skoleåret. Et på høsten og et på våren. Se ellers 
egen presentasjon for mer utfyllende informasjon.  

3 Fra sist SMU-møte, jan-20: 
FAU 

● Følge opp saken med nettvett 
● Hvordan kan foreldrene følge opp skolens satsing på “Hele mennesket” - blant annet 

gjennom satsingene på Mental trening og Friluftsliv. Fau er opptatt av livsmestring og vil 
sette dette på agendaen på vårens foreldremøter 

● Kosthold - sunn skolemat (FAU, sammen med helsesøster, oppfordrer til sunn skolemat 
● FAU vil sponse 3 stk vennebenker - disse har kommet  
● FAU vil også betale for at alle elevene skal få en skitur til Brekkå ila 5.-7. trinn 
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3 Kort gjennomgang av hvilke saker det jobbes med inneværende skoleår: 

- Elevrådet 
- skoleveien 

- FAU -  
- trafikksikkerhet 

 
Ref:  
Elevråd:  
Det har vært fokus på trafikksikkerhet. Det har vært en del elever fra de minste klassene som har 
tullet på skoleveien. Lærerne på småtrinnet har tatt dette opp med elevene på småtrinnet, og 
Sondre sier at de har blitt bedre. Elevrådet har også fått til sjakk og dans i friminuttene.  
Sondre forteller også at alle elever kan melde inn saker via post-it-lapper i klasserommet. Hver 
måned går klassen gjennom sakene. Disse blir så sortert i et system. De grønne sakene går videre 
inn til elevrådet.  
 
FAU:  
Trafikksikkerhet har også vært tema på FAU sine møter. Elever på 5.-7. trinn og deres foreldre har 
blitt utfordret til å melde inn farlige punkter på skoleveien.  
FAU ønsker også at skolen gjennomfører omvendt julekalender.  
Dette året blir det ikke juleavslutning pga korona. 
FAU vil også gjøre en dugnadsinnsats på klatreskråen til våren.  
 

4 Hvilke saker bør vi jobbe med i skoleåret 2020/2021? 
- I FAU 
- I elevrådet 

Ref:  
- I FAU: Det kom ikke inn noen nye innspill 
- I elevrådet:  

Ellers ble det sagt at det er viktig at elevene blir hørt, og at saker som de er opptatt av blir jobbet 
med.  
 

 
Ref: Gøril Vølstad 

 


