
SMU på Solås skole
Tid: onsdag 10.11. 2021 kl 15.30-16.30
Sted: Møterom i B-bygget på Solås skole

Tilstede: Kirsti Sævik (rektor), Iris Anita Wee (ansatt), Ørjan Engstrøm (ekstra representant FAU), ,
Helle Skjæveland (ansatt), Tore Ulnes (FAU), Mona Rabben (FAU leder) og Kristine Goa (ansatt)
Edel Kristine Grude Eriksen (politisk representant)
Mali og Malli

Fravær: Edel Kristine, Iris, Ørjan

Sak nr. Ansvar
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Godkjenning av innkalling: ok Rektor
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Konstituering av Skolemiljøutvalget og
Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er også skolemiljøutvalg (SMU) i
samsvar med Opplæringsloven § 11-1a.

Hva er et SU?
SU er et rådgivende organ  uten beslutningsmyndighet og har rett
til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

I SU skal alle partene i skolen være representert; elever, foreldre,
undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra
kommunen, hvor rektor er den ene.

Foreldrerepresentantene har rett og plikt til å delta i SU.
Rektor har møte- og talerett, og kan fremme saker.

Saker som SU uttaler seg om:

Ordensreglementet

Skolens informasjonsvirksomhet

Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen

Forslag til budsjett

Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket

Plan for hjem-skole-samarbeid

Skolevurdering

Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Hva er et SMU?
Alle grunnskoler skal ha et SMU som skal bidra til at skolen,
ansatte, foreldre og elever jobber for et godt og trygt læringsmiljø
på skolen.

https://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su-driftsstyre-ds.462837.no.html
https://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.462839.no.html


I SMU skal foreldre og elever være i flertall.

Skal være med å bidra til å:

• øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i
arbeidet med skolemiljøet
• gi råd til skolen om skolemiljøet
• be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale
miljøet
Trafikksikkerhet på skoleveien

Ekstra foreldrerepresentant er: Ørjan Engstrøm

Stiller på SMU møtene (ca 2 ganger i året)

Følgende ble valgt til leder, nestleder og sekretær:

Leder: Tore Ulnes
Nestleder: Malli Hauge
Sekretær: Kirsti Sævik

Solås skoles sitt SU/SMU er konstituert for skoleåret 2021/22
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Informasjon fra elevrådet
Elevrådsleder:  Malli
Nestleder: Mali
Sekretær: Bodil

Elevrådet blir ledet av spes.ped koordinator Bodil V Malmin

Saker fra elevrådet:
Hvordan kan vi få samlet inn penger til utstyr/ting i skolegården?
Forslagene er sponsorløp, loppemarket, kafe o.l.

7.trinn har jobbet med at det skal bli overnatting på 7.trinn for alle
de som går i 7. klasse. Skal tas opp i elevrådet.

Rektor og
elevrådet
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Informasjon fra  FAU

FAU har hatt to møter denne høsten. Vi følger årshjulet vårt,
og har bla hatt saker som Beintøft og premiering, omvendt
julekalender, arrangering av 17.mai, skitur for mellomtrinnet
hvert 3.år.
Vi har og belyst saken om at Gjesdal kommune ikke forvalter
pengene riktig nok i henhold til elevene, f.eks lite
helsesykepleier og andre ansatte

FAU
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Informasjon fra Rektor
● Prosess rekruttering av ny avdelingsleder.

Prosessen starter i uke 46
● Inkluderende skolemiljø med fokus på relasjoner

og klasseledelse
● Arbeid med tilsynsplanen. Vi er i prosess som vi

skal fortsette med på planleggingsdagene i
november

Rektor/
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Trafikksikker skolevei
Elevrådsrepresentantene har selv gått gjennom tunnelen. De
opplever at det fungerer bra.
De kan oppleve at det er vanskelig å sykle fordi det er mange
som går på skoleveien. Oppleves trangt.
De ser at noen som balanserer oppå midtrabatten. Det er
ikke trygt, fordi de kan ramle ned i veibanen.

Forslag: Kunne vært montert noe oppå slik at de ikke ble
balansert på?

Godt belyst. Vi opplever oss trygge
Det er ingen trafikkvakter/skolepatruljer fordi trygg trafikk ikke
anbefaler det lengre. Elever skal ikke være ansvarlig for
trafikkbildet dersom det skulle skje uhell

FAU har ikke fått innspill fra foreldre om dette, men de
kjenner til saken via media.

Skolen har fokus på trafikksikker skolevei i klassene,
trafikkregler for fotgjengerer og oppfordrer de yngste
klassene til å ta turen gjennom tunnelen

Rektor
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Forslag møtedatoer SU/SMU skoleåret 21/22

SU 9.2.22 kl 15.00- 16.00
SU 6.4.22 kl 15.00-16.00
SMU 1.6.22 kl 15.00 -16.00

SU/SMU har vedtatt møtetidspunktene for skoleåret 21/22

Rektor

Eventuelt


