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Dale barneskole 

 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget 

(SU/SMU) 04.10.2021 klokka 18.00-19.30.  

 

Til stede: Hjørdis Grønvik (lærerne), Eirik Wiik Rikardsen (lærerne), Turid Furu (andre 

ansatte), Hilde N. Neergaard (FAU), Line Haugerøy (FAU), Mathilde S. Sivertsen (FAU), 

Sara Mostuen Eikeset (elevrådet), Mikael Olai Moss-Knutsen (elevrådet), Maja 

Gustafsson (elevrådet), Petter A. Wadsteinsvik (kommunen) og Knut E. Olsen 

(kommunen). 

 

Sak 1 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 2 21/22 Valg  

 Leder SU: Line Haugerøy. 

 Nestleder SU: Eirik Wiik Rikardsen. 

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

Lekeledere. Dette ble satt på vent pga. koronaen, men nå planlegges det oppstart 

av Lekepatruljen igjen. 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 helsesøster 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 21/22 Møtefrekvens i SU/SMU.  

Vi ble enige om å sette opp to møter til i skoleåret 2021/2022; mandagene 07.02.22 og 

02.05.22 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 21/22 Orientering/saker fra elevråd.  
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Sak 6 21/22 Orientering/saker fra FAU.  

FAU har hatt ett møte dette skoleåret, og da ble valg foretatt. FAU ønsker å bidra til at 

skolens uteområde er fint. 

 

Sak 7 21/22 Eventuelt  

Ingen saker. 

 

Kristiansund 05.10.2021 

Knut E. Olsen, referent 

 


