
 

Referat fra SU 16.01.2018 Side 1 

REFERAT  31.05.2018 
 

Møtet gjelder: Samarbeidsutvalg  og skolemiljøutvalg Rensvik skole  

Dato og tid: 31.05.2018 

Sted: Grupperom 

Deltakere:  to fra elevrådet, karoline Inderberg Sjøsæther, Sissel Westerheim Drosg, 

en fra FAU, Linn Mekvik 

to fra undervisningspersonalet, Anders Grøtte, Marit B Risan, fagarbeider 

Aud Gunvor Eide, en fra kommunen, Linda Myrseth Kruse (politisk) og Åsa 

Rasmussen (rektor)  

Referent: Rektor 

Møteinnkaller: Leder 

Meld forfall til: Kontoret 

  

 

 

REFERAT: 

 

SAK   

1 / 18/19 Godkjenning av innkalling 

og sammenslåing av 

møtene / siden første gang 

vi er samlet. 

 

 

Alle godkjenner 

2 -18/19 Orientering fra rektor 

- Klasser og 

bemanning neste 

år 

- Planlagte 

aktiviteter og tiltak 

/ elever og miljø 

samt undervisning 

1. Vi er like mange ansatte til neste år men vi har økt 

pedagogisk personell og redusert assistent stilling. 

2. Vi skal ha felles aktiviteter for alle elever / «vi følelse» 

eks, felles sang. Det blir «kurs» for elever på alle nivå også 

for de viderekomne (i Norsk) , lese kurs, Mattekurs og 

skrivekurs-der vi eventuelt lager avis. Vi skal sammen 

med FAU planlegge en kveld med tema psykisk helse. Bla 

så viser elevundersøkelsen at elever kan føle seg krenket 

via nett/ mobil. Så nettbruk er et aktuelt tema. Vi vil også 

satse på IKT også i tråd med kommunens IKT plan. (viser 

også til nasjonale prøver på 5 trinn og skolen har en god 

utvikling, vi er på gjennomsnittet på resultat med 

målsetning om videre utvikling)- sett også i perspektiv at 

rektor ønsker også faglærere in i barneskolen, så at vi har 

både allmennlærere og faglærere – viktig med god 

kompetanse også med tanke på den nye fagplanen som 

kommer i 2020.  Vi fortsetter samarbeid med de to andre 

barneskolene på Frei, vi har hat språkprosjekt – vi har ikke 

bestemt nytt tema men kommunen er realfagskommune fra 

høst 2018 så eventuelt blir det nytt samarbeidstema. 

 

Linda forteller at tomteplass for ny skole bestemmes til høsten. 

3-18/19 Saker fra Elevrådet  Elevene forteller om noen punkt de arbeidet med i 

elevrådet. Eks, alle elever har fått kroker på pulten sin der 

de kan henge skolesekken. Trafikk, flere elever synes 

bilene ved skolen kjører fort og / skolen har tatt kontakt 

med politi om dette. 
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 Politiker Linda ønsket å høre hva elever synes om lekser 

da dette er et politisk tema. Elevene synes at lekser kan 

reduseres, men at de ikke skal tas vekk helt. Lekser skaper 

stress da hverdagen består av skole og aktiviteter. 

Linda forteller at det er flertall politisk for leksefri skole og at 

de jobber for å få en gjennomføring innen 2 år. 

Representant fra FAU innspill på at leser også kan skape 

sosiale forskjeller. 

 

4-18/19 SFO  Saken stod ikke på sakslisten, men rektor ber Aud om å 

fortelle hvordan SFO fungerer og hvordan de har det. SFO 

fungerer bra. Det drøftes jevnlig hvor mye fri lek og hvor 

mye aktiviteter? FAU representant innspill at for noen 

barn er det den eneste muligheten til fri lek i løpet av en 

dag – alle enig om at dette spørsmålet er «vanskelig» Det 

er ny SFO leder: Jeanette R. Mikalsen  

 

 

5-18/19 FAU Ønsker mer info fra skolen. Bla annet oppsett på hjemmesiden så 

at generell info bla er mer synlig. 

 

 Marit forteller at vi også arbeider med å forbedre 

kommunikasjon internt, - da for at alle skal bli «mer lik» i 

å gi informasjon. Internt så bruker vi nå Office 365 og One 

Note som er et Sam skrivings dokument for personell- det 

fungere nå veldig bra. Skolen skal fortsette å forbedre 

informasjonskanal. 

 Alle skoler i kommunen skal bruke digitale 

kommunikasjonsverktøy. Her ligger også Visma. 

 

6-18/19 Eventuelt  Ingen saker 

 

Åsa Rasmussen 

referent 


