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Amanda Kjellmo, elev Olsborg skole 
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Iris Eriksen, Inspektør Olsborg skole 
Bjørn-Eirik Johansen, ansatt Olsborg skole 
Ann-Kristin Rismo, annet personale Olsborg skole 
Elin Andersen, politisk oppnevnt repr. Målselv kommune 

          
 

 

Referat til MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET VED OLSBORG SKOLE 

Tidspunkt: 13.10.22 kl.13.45-14.45 

Sted: Møterom Olsborg skole 

Sak 1: Velkommen, kort orientering om SU/SMU 

Presentasjon av deltakere i SU/SMU, kort gjennomgang av organenes funksjon. 
 

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for 
undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og 
to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved 
skolen, den andre representanten skal være politisk oppnevnt.    
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.   

Samarbeidsutvalget i skolen (SU) - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 

 
"Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i 
arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a i opplæringsloven."  
Ved Olsborg følger vi anbefalingen til Målselv kommune om å slå sammen 
samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget (SU/SMU), 

 

Skolemiljøutvalg - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 
 

 

Sak 2: Konstituering 

Praksis ved Olsborg har vært at skolen stiller med leder i to år for så foreldrerepresentantene 
sitter som leder neste to år.  
For 2021-22 var det ansattrepresentant som satt sitt andre år som leder. Vervet ble da holdt 
av Iris Eriksen.  
For skoleår (2022-2023) er det foreldrerepresentantene som har ledervervet i SU/SMU, til og 
med skoleåret 2023-2024.   
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Valget gjennomførtes ved akklamasjon.   
Leder: Therese Eide Hagnes 
Nestleder: Bjørn- Eirik Johansen 
Sekretær: Marte Alise Karlsen  
 

Sak 3: Årsplan 

Fire møter, konstituering, elevenes psykososiale miljø, elevenes fysiske miljø samt 
oppsummering. Dette i tråd med kommunale retningslinjer for innhold i SU/SMU 

• Januar: fokus på elevenes psykososiale miljø (med utgangspunkt i 
elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen- foreldreundersøkelsen vil i år innbefatte 
alle foreldrene, og ikke bare foreldrene på 3. og 6.trinn- dette etter ønske fra FAU 
dette for å få et bredere bilde), 

• Mars: fokus på elevenes fysiske miljø (uteområde) 

• Mai: Oppsummering og veien videre 
  
Gjennomgående vil elevenes fysiske miljø vektlegges, da vi fortsatt er i en prosess med å 
opparbeide nytt uteområde. 
 
Følgende møtedatoer foreslås:  

Uke 2, 12.januar 2023 

Uke 12, 23.mars 2023 

Uke 18, 4.mai 2023 

 
Tidspunkt: Torsdager 14.45-15.45 

Sak 4: Eventuelt 

Deling fra de ulike representanten om pågående arbeid: 

Fra elevrådet:  

• Ønske om en Halloweenfest, tåkemaskin? kanskje dele inn dagen i to- småtrinn og 

mellomtrinn, snacks, aktiviteter, inkludering for alle elever. 

• Ønske om pynt til jul, lys, pepperkaker 

Fra FAU:  

• Dekke til gymsalen kjøpt og underveis fra leverandør 

• Foreldrene ønsker å lage en stor fest, enten juleball, åpningsfest for den nye flerbrukshallen. 

Forespørsel til en av klassene på mellomtrinnet eve. Elevrådet om de kan arrangere festen? 

Tenker Ikke inngangsbillett, men kiosksalg. FAU har: røykmaskin, popkornmaskin, pølsekoker, 

sukkerspinn, Forslag dato midten av november, mulig en fredag? 

• Forespørsel fra FAU til elevrådet; Appell til julegrantenninga- elevrådet tar saken 

• Ønske om en PC/teams- skolen ordner dette 

• Julestjerne- salg, henges opp og lyssettes i hallen og i flerbrukshallen i desember? Skolen 

forhører seg blant lærerne om elever kan lage julestjerner. 

• FAU ønsker å arrangere en julefrokost for alle elevene (der elevene spiser på sine 

klasserom/annet egnet rom- vil gjerne ha innspill fra skolen på dette. 

mailto:post.olsborg@malselvskolen.no
http://www.minskole.no/olsborg


Olsborg skole 
Målselv kommune   

Sentralbord:   E-post: post.olsborg@malselvskolen.no           Postadresse: 
77832900  Webadresse: www.minskole.no/olsborg           Postboks 14 
                9329 MOEN 

 

Fra Skole: 

• To innføringsklasser fra august med Ukrainske flytninger. Har mellom 25 og 35 elever alt 

etter hvor mange som til enhver tid er på akuttmottakene Målselvfossen og Moen. Dette 

medfører økning i personalet på ca. Fire stillinger. 

• Har fått syv elever som er nylig bosatte i kommunen. Tre fra Ukraina og fire fra Syria 

• Åpningstid på SFO endret til 07.15 til 16.15. Dette etter ønske fra flertallet av foresatte, og 

likt som Olsborg barnehage 

• IKT- Skolen har gått til anskaffelse av PCer til alle elever. Har fått signaler om ekstra 

bevilgning i forbindelse med dette, sum ikke avklart enda. 

• Strategisk plan med hovedfokus på lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 

• Lese og skriveplan er utarbeidet og tatt i bruk som støtte og supplement for lærerne i jobben 

med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. 

• Grillhytta i sluttfasen- forespørsel fra VGS om opplegg til strøm, i  så fall må dette gjøres 

ganske så raskt da vegger blir kledd med panel de neste to ukene (tirsdager og fredager)- 

dette har kostet nesten 20 000 ekstra (som ikke var regnet med i utgangspunktet). Skolen 

bruker av penger fra tidligere inntjening på åpen dag- etter bestemmelser gjort for to år 

siden v/oppstart av arbeidet. 

Fra Politisk representant Elin Andersen: 

• Orienterte kort om politikernes arbeid framover opp mot et spennende kommunevalg 

høsten 2023. 

 

 

 

Referent 

Marte Karlsen 

Rektor  

Olsborg skole 
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