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Dale barneskole 

 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget 

(SU/SMU) 03.10.2022 klokka 18.00-19.30.  

 

Til stede: Eli Teiseth (lærerne), Hilde N. Godø (lærerne), Turid Furu (andre ansatte), 

Linda Myrset Dønnem (FAU), Line Haugerøy (FAU), Lene Rundfloen (FAU), Patrick Hauge 

Morch-Olsen (elevrådet), Mikael Olai Moss-Knutsen (elevrådet), Ciljan Magnus 

Sakshaug-Furseth (elevrådet), og Knut E. Olsen (kommunen). 

 

Sak 1 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 2 22/23 Valg  

 Leder SU: Linda Myrset Dønnem. 

 Nestleder SU: Turid Furu. 

 Sekretær SU: Knut E. Olsen. 

 

Sak 3 21/22 Informasjon fra rektor  

a. Skolens organisering. 

Rektor gjennomgikk utsendt oversikt, og orienterte om skolens organisering, og 

samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget. SU/SMU er skolens øverste rådgivende 

organ, og kan uttale seg om alle saker som gjelder skolens virksomhet.  

b. Opplæringslovens § 9A 

Rektor orienterte om Opplæringslovens § 9A (utsendt info), og om hvordan 

skolen jobber mot mobbing/krenkelser og for et godt elevmiljø. 

Det jobbes godt mot mobbing/krenkelser og for trivsel i alle klasser og på SFO. 

Kristiansund kommune har en egen handlingsplan mot mobbing, med klare 

retningslinjer for hvordan vi skal jobbe forebyggende, hvordan vi kan avdekke 

mobbing og hvordan vi kan følge opp mobbere og mobbeoffer.  

Alle lærerne ved skolen har gjennomført et etterutdanningskurs om elevenes 

læringsmiljø gjennom Høgskolen i Innlandet, med en varighet på 1,5 år. 

Vi gjennomfører «Spekter», en ikke-anonym trivselsundersøkelse hvert år, og 

7.trinnet besvarer Elevundersøkelsen. 

Skolen er med på Lekepatruljen, et lekeprogram der utvalgte elever er 

Lekeledere. Dette ble satt på vent pga. koronaen, men nå planlegges det oppstart 
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av Lekepatruljen igjen i uke 42. Vi ønsker alltid å ha voksne til stede i nærheten 

av der elevene oppholder seg, og derfor er det mange voksne ute i alle friminutt, 

og alle som har inspeksjon har klare ansvarsoppgaver. Skolen har fått mange 

flere timer med helsesykepleier de siste årene, og hun har en viktig rolle i 

arbeidet med elevmiljøet. Skolen har også Samba-møter, et lavterskeltilbud for 

foreldre som ønsker å få hjelp før et problem vokser seg for stort. Vi har et veldig 

godt fungerende elevråd og FAU, som jobber godt og målrettet for at skolemiljøet 

skal være bra. Vi har ordensregler og klassenes egne regler. Vi har et fint 

uteområde der elevene kan drive variert lek. 

 

Sak 4 22/23 Møtefrekvens i SU/SMU.  

Vi ble enige om å sette opp tre møter til i skoleåret 2022/2023; mandagene 05.12.2022, 

06.02.23 og 08.05.23 klokka 18.00-19.30. Hvis det ikke meldes saker, vil møter utgå. 

Hvis det dukker opp noen hastesaker i løpet av året, kan det avholdes ekstraordinære 

møter. Rektor vil sende ut innkalling, evt. avlysning, ca. en uke før møtet skal holdes. 

 

Sak 5 22/23 Orientering/saker fra elevråd.  

 

Elevrådet har hatt opplæring og valg av styre. Styret i elevrådet har vært med på 

oppfølgingssak i TK og på kommunens hjemmeside om trafikksituasjonen der 7.trinn har 

trafikkpatrulje. Elevrådet har ordnet en ny fordeling av uteområdet mellom trinnene, og 

så langt er dette godt mottatt. Det som er nytt i friminuttene i forhold til tidligere, er at 

stikkballområdet er åpent for alle som vil være med, og at sykkelbanen nå også er 

tilgjengelig for de yngste elevene. Elevrådet har undersøkt behovet for nye klasseballer, 

og presenterte en oversikt over klassenes behov. De søker FAU om å få 10 basketballer, 

13 stikkballer og 16 fotballer. De skal undersøke priser på ballene, slik at FAU vet hva 

summen blir. Elevrådet vurderer å søke FAU om å få vannkoker og toastjern for de 

eldste elevene. Førstkommende fredag skal elevrådet ha samlingsstund for alle elevene, 

for å markere verdensdagen for psykisk helse. Da skal de vise to korte filmer om psykisk 

helse og følelser, og de skal kjøre i gang fire fellessanger for å få litt god stemning og 

trivsel inn mot høstferien.  

 

Sak 6 22/23 Orientering/saker fra FAU.  

FAU har hatt et møte hittil i år, og da ble det foretatt valg. FAU har jobbet godt med 

trafikksikkerhet, og i forrige uke fikk vi en gladmelding fra fylkeskommunen, som har 

bevilget 1,5 millioner kroner til å gjøre det tryggere å krysse hovedveien like nedenfor 

skolen. Det er også jobbet godt opp mot busselskapet, for å få minst en av 

morgenbussene til å kjøre via Torvhaugan, slik at vi får færre ungdommer som krysser 

hovedveien samtidig som barneskoleelevene gjør det. Elevenes uteområde er viktig, og 

FAU har gått til innkjøp av ekstra basketballkurver og voltestenger, og har brukt 

50.000,- kr. på dette. Dette lekeplassutstyret vil bli satt opp av parkvesenet når de får 

tid til det. 
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Sak 7 22/23 Eventuelt  

Skal vi vinne 17.maipokalen dette skoleåret? FAU, elevrådet og skolens ansatte tenker 

videre på det. Trommekorps bør på plass, og det kreves ganske mye øving. 

Trommeutstyr må sjekkes, bandolær m.m. Noe spesielt for Dale vi kan bruke i 

17.maitoget?  

Vi ønsker at flest mulig elever går eller sykler til skolen. Vi har nå en gå-til-skolen-

aksjon, som kalles Beintøft. Det er undersøkt hvor mange 1.klassinger som blir kjørt til 

skolen, og 14 av 38 1.klassinger blir kjørt til skolen hver dag. Det kunne ha vært 

interessant å finne ut hvor mange fra de andre trinnene som blir kjørt. Skal vi få til en 

konkurranse mellom klassene om hvem som er flinkest til gå/sykle til og fra skolen? 

Elevrådet tar saken videre, og FAU vil ordne med en premie til beste klasse. 

Elevrådet etterspør om det blir disko for elevene igjen, og kanskje avslutningsball for 

7.trinn? Rektor tar det opp med sosialministrene.  

Elevrådet ønsker at lærerne kan legge opp til mer utelek når det er snø.  

 

Kristiansund 04.10.2022 

Knut E. Olsen, referent 

 


