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Referat SU-møte 
 
Tid: 23.01.18, kl. 19.30-21.50 
Sted: Åmli skule, personalrommet 
Tilstede: Evy Sandhaug, Signe Torp Riisland, Mona Liane, Reidar Tveiten, Anja  
               Mølmen (vara for Hilde H.) og Odd Arne Eliassen. 
Forfall: Sveinung Engenes (elevrådsleder mellomtrinnet) og Guro Elise Neset  
             (elevrådsleder u-trinnet) og Hanka Spelten (repr. sfo ansatte) 
 
 
 
1. Godkjenning av innkalling  - Godkjent. 

 
2. Gjennomgang av referat fra forrige SU-møte – Ingen kommentarer. 

 
3. Fylkesmannens forslag til skoleruta for 2019/2020.  

SU vedtar at fylkesmannens forslag skal følges.  
 

4. Tilbakemelding fra tilsynet fra fylkesmannen som har vært skolen. 
Rektor informerer: Det er Skolens arbeid med elevenes sitt utbytte av 
opplæringa som var fokusfelt for tilsynet. Dette er en del av et felles 
nasjonalt tilsyn. Tilsynet er et offentlig dokument og «dommen» er falt over 
Åmli kommune/skole.  Rektor sier at fylkesmannen uttalte at det gjøres 
veldig mye bra i Åmli skolen, særlig mtp. hva som er gjort av endringer i 
spesialundervisningen. Åmli kommune/skolen har fått noen avvik som må 
rettes opp innen 20.04.18. Mye kan enkelt rettes opp ved at det er frister 
for diverse innleveringer som må flyttes på, dette er fort gjort. Men det er 
også felt som eks. at arbeidet med lokale lærerplaner som her vært startet 
på at tidligere rektorer, men ikke sluttført. Dette arbeidet vil rektor nå ta 
opp og sluttføre. Dette er viktig iflg. fylkesmannen, selv om ny lærerplan vil 
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sannsynligvis komme i 2020. Oversikt over felt som må rettes opp finner 
man som helhet i endelig rapport fra fylkesmannen.  
Rapporten sendes vedlagt dette referatet.   

 
5. Saker fra FAU. 

- FAU har satt opp en utegruppe til å jobbe med utemiljøet på skolen.  
Leder av gruppen er Reidar Tveiten.  Gruppen har som mål å skape mer 
aktiviteter for elever i friminuttet.  
Gruppen vil se på muligheter, finansiering m.m, og komme med en 
«rapport»/forslag til hva som kan gjøres for å øke aktiviteten for elevene.  
FAU vil ta rådføre seg med elever og skoler (også skoler som er gode på 
dette utenfor Åmli) om hva som kan være suksesskriterier for å få dette til.  
Tanken er at dette skal ende opp med en rapport (en plan) inkl. 
kostnadsramme, som evt. kan iverksettes av politikerne i Åmli kommune.  
SU syntes dette er et meget positivt initiativ av FAU. 

 
-FAU ønsker en felles sommeravslutning på kveldstid for hele skolen 
samlet. Dette ble også nevnt sist SU-møte, hvor rektor i mellomtiden har 
gitt teamene ved skolen beskjed om å komme med en mening om dette til 
rektor. Det er nå gjort, og hovedtyngden av ansatte ønsker en slik 
avslutning. Rektor er veldig positiv til dette, og sier at avslutningen må være 
obligatorisk for både elever og ansatte, og det gis avspasering en dag i 
etterkant.  
SU er enige om at det ønskes en felles sommeravslutning for 1.-10. trinn på 
Åmli og Dølemo skule sommeren 2018. Dølemo skule vil selvsagt bes være 
med på denne avslutningen.  
Rektor vil ta initiativ til å sette ned en liten gruppe til å jobbe med dette.  
 
-FAU lurer på om det finnes noen retningslinjer ved sykdom av elever ifht. 
når de skal kunne på skolen igjen etter diverse sykdommer.  
Rektor vil kontakte helsesøster for svar.  
 

 INFOSAK (PGA. AT SAKEN KOM TIL SU ETTER AT AGENDA VAR GITT ALLE  
               DELTAKERNE I SU).  REKTOR GIKK GJENNOM ET FORSLAG SOM SKAL FREMMES I   
              KOMMUNESTYRET OM OPPRETTELSE AV EN LOKAL RESSURSGRUPPE IFBM. DEN KULTURELLE  
             SKOLESEKKEN. RÅDMANNENS FREMLEGG I SAKEN HER:  

Åmli kommune opprettar ei lokal ressursgruppe for å styrke samarbeidet 
mellom skulen og det lokale kulturlivet i samband med Den Kulturelle 
Skulesekken.  
Ressursgruppa vert samansett av kulturrådgjevar (leiar for gruppa), lokal DKS-
ansvarleg, ein frå undervisingspersonalet på skulen, ein frå elevrådet, ein frå 
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Åmli bygdetun, ein frå Koppsåna kulturminne, ein frå Åmli historielag eller Åmli 
museumsnemnd og ein frå kunst/musikkfeltet.   
SU sin umiddelbare reaksjon på dette når saken ble lest opp, var negativ.  
            
 
 
 
Ref.  
 
Odd Arne Eliassen 
Sekretær SU.


