
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-   
Samarbeidsutvalget Øvre Slettheia skole 
 

 
 

Møtedato: Tirsdag 12.10.2021 Tid: 19.30-21:30 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede:  
Katarina Teresa Molinski (FAU-leder), Magadis Sarwar foreldrerepresentant), Bjarne B Lieng (politisk 

representant), Zalina Magomadova (andre ansatte), Tormod Lien (rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- H21 Møter for dette skoleåret ble bestemt 

17.november 

8. desember (skolemiljøutvalg kl 18-19) 

26. Januar (tapasmøte) 

9. mars 

11. mai (skolemiljøutvalg kl 18-19) 

 

 

2-H21 Gjennomgang av kommunens retningslinjer for samarbeidsutvalgene. 

Vi leste gjennom og snakket om retningslinjene. Det ble bestemt at 

rektor er utvalgetsleder. Han sender ut innkalling og skriver referat. 

Begge legges også på nettsiden. Det vil alltid være en sak hvor både 

FAU og politisk representant kan komme med sine saker.  

 

3- H21 Økonomi, drift og hva skolen er opptatt av nå (fast sak) 

Rektor informerte om skolens økonomi og hvordan nedgang i 

elevtallet påvirker skolens inntekter. Skolenes styrings-system for 

økonomi forteller oss at vi pr utgangen av oktober ligger godt an til å 

klare å holde budjettet. Økonomien oppleves allikevel som stram. 

Hovedårsaken til dette er at vi har flere elever som krever tett 

oppfølging. Mye fagarbeider- og lærer-ressurser er bundet opp til 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Arbeidsdagen for skolens og SFO 

sine ansatte oppleves nok som mer krevende denne høsten enn 

tidligere. Vi bruker en god del vikarer når folk er syke. 1. desember 

letter trykket noe da en lærer i barselpermisjon er tilbake i jobb. 

 

GøyPåSkolen (GPS): I samarbeid med Fritidsenheten har vi fått statlige 

forsøks-midler til å drive et fritidstilbud for alle elever på 2-4 trinn 

hver onsdag fra 17-19. Det legges opp til aktiviteter i gymsal, ute og på 
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SFO og alle får et måltid mat. Ca 40 barn møter hver gang. 

Fritidsenheten betaler tre ansatte og rektor stiller fra skolen.  

 

3- H21 Hva er FAU, elevråd og politisk representant opptatt av nå? (fast sak) 

FAU 

Skal ha møte dagen etter. Trafikk og kulturkveld er noe som er aktuelt 

å snakke om. Foreldrerepresentant spør om vi i SU kan prate om 

trivsel og hvordan skolen jobber for å være mobbefri. 

Skolemiljøutvalget i desember er en god arena for dette. 

 

Elevrådet 

Er i gang, og mer info kommer på neste møte. 

 

Politisk representant 

Ønsker å bidra til at skolebudsjettene ikke strammes ytterligere inn, og 

at Øvre Slettheia ikke blir glemt. Representanten spør om 

svømmeopplæring og om skolen opplever kommunens mobbeombud 

som viktig. Svømmeopplæringen styres sentralt og vår skole får ekstra 

svømming fordi mange er utrygge i vann og har lave 

svømmeferdigheter. Mobbeumbudet har vi ikke hatt kontakt med. I 

de ti-elleve årene nåværende rektor har vært her, har ikke mobbesaker 

gått til fylkesmann, mobbeombud eller andre hjelpeinstanser. Vi har 

samarbeidet tett med foresatte i disse sakene og fått elevens trygghet 

og trivsel på rett spor igjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- H20 Eventuelt 

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


