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Dale barneskole 

 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget (SU) 

03.02.2020 klokka 19.30-21.00. Sted: Skolens personalrom. 

 

Til stede: Hjørdis Grønvik (lærerne), Christina Oddvik Holm (lærerne), Turid Furu (andre 

ansatte), Øyvind Taknæs (FAU), Hilde Eeg (FAU), Erik Jørgensen (FAU), Simen Alsvik 

(elevrådet), Ann Karin Frantsvåg Naas (elevrådet), Marie Slettan Ulvund 

(kommunen/politisk representant) og Knut E. Olsen (kommunen/rektor). 

 

Sak 9 19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 10 19/20 Godkjenning av referat fra forrige møte, 04.11.2019  

Godkjent. 

 

Sak 11 19/20 Høring SFO-vedtekter  

- 3 Eieforhold osv.:  

- Kulepunkt 3: Vi ønsker at kulepunktet om daglig leder ved SFO sin 

kompetanse ikke skal strykes, som det er foreslått, men at det skal 

videreføres slik det står i dagens vedtekter. 

- Kulepunkt 5: Vi ønsker at ordet «skal» blir skrevet inn, slik at setningen 

blir: «Bemanningen skal styrkes …» 

Ellers påpeker SU at ferie-stengingen om sommeren, uke 29 og 30, må være samkjørt 

med de kommunale barnehagenes stengetid. 
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Sak 12 19/20 Høring forskrift ordensregler  

- Overskrift: Ordet oppførsel må skrives inn i overskriften. 

 

- §5:  

o Lista i paragraf §5 er noe lang og skaper rom for «smutthull». Det bør 

være mer generelle regler. F.eks. punktet «Skal ikke forstyrre 

undervisningen» favner over mange av de andre punktene. Lista bør være 

definert som «ikke utfyllende» da det kan være flere punkter som ikke 

skal gjøres i skoletida.  

o Vi foreslår at det blir skrevet inn et ekstra punkt under «Elevene i 

Kristiansundsskolen skal»: - følge klassens/skolens egne regler. 

o Stryk «- spiser og drikker i timene uten tillatelse» og «for eksempel 

lekeslåssing og snødøping». 

 

 

- §6: Vi foreslår at tilsnakk blir skrevet inn som den første sanksjonen. 

 

Sak 13 19/20 Orienteringer/saker fra elevråd. 

Elevrådet ønsker at vi fortsetter med strandryddedag og annerledes-dager (gjerne ei hel 

uke). Elevrådet foreslår at det blir arrangert en byttedag. Elevrådet jobber videre med 

disse ideene. 

Nettene i bingen må fikses, rett opp den skjeve basketkurven, fjern basketkurv i bingen 

(denne kan kanskje settes opp et annet sted?). Elevrådet ønsker at det blir satt opp to 

nye fotballmål på grusbanen. Zipline og snurresklie ønskes også. 

 

Sak 14 19/20 Orienteringer/saker fra FAU 

FAU fokuserer på uteområdet, og ser på hvordan dette kan bli bedre. De vil lytte til 

innspill fra elevrådet og ansatte. 

 

Kristiansund 03.02.2020 

Knut E. Olsen, referent 

 


