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Gruppe: Samarbeidsutvalget ved Hinna skole 

Møtested: Hinna skole, mediateket 

Møtedato/-tid: Tirsdag 29.09.2020 kl.16.00-18.00 

Deltakere: 
Atle Rettedal (leder), Ingrid Smedvig (FAU), Henrik Hageland (politisk 

representant), Øystein Aspelund (ATV), Henrik Oftebro Enge og Toni Marie 

Gies (elever), Kjell Ellingsen (lærer) og Stian Rege (rektor) 
Forfall: Henrik Hageland, Henrik Oftebro Enge og Tone Marie Gies 

Kopi til: Alle ansatte 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR JOURNALNR DATO 

 SR   14.10.2020 

 

Sak Dato  

1 29.09.2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 

2 29.09.2020 Godkjenning av referat fra 26.11.2019 

Godkjent uten merknader. 

3 29.09.2020 Informasjon fra: 

▪ Elevråd: Ingen elever møtte til møtet. 

▪ FAU: Ser fram til høstens første FAU-møte. Jobber med å få på plass 

foredraget fra Anja Hammerseng Edin. Ellers ikke så mye nytt å melde 

om foreløpig. 

▪ Skolen: Kommet godt i gang med nytt skoleår. Travelt og spesielle 

dager tilpasset korona-hverdagen. Merker ikke så mye til korona i 

klasserommet, men det er synd at elevene mister mange aktiviteter som 

ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå. 

▪ Politisk representant: Ikke til stede. 

▪ Andre: Ingen. 

4 29.09.2020 Orientering fra rektor: 

▪ Økonomi/budsjett 2020: Skolen har solid økonomi. Ligger foreløpig 

godt innenfor rammene. Har bemannet opp denne høsten – både med 

tanke på koronarelatert fravær og elevutfordringer på 8. og 9. trinn. 

Skolen har et stort etterslep med tanke på læreverk/læremidler, og vil 

bruke en god del midler for å få oppgradert dette i løpet av høsten. Har 

allerede kjøpt inn bøker til fremmedspråk, men ser at det også er andre 

fag som har stort behov for nye læremidler. I tillegg er det mange 



projektorer som synger på siste verset. Siden vi ikke vet når vi får nye 

skjermer, som er politisk bestemt og skal finansieres sentralt, må vi også 

gjøre noen oppgraderinger på dette. 

▪ Personalsituasjonen: Har noen langtidssykemeldinger som vi har 

erstattet stort sett innad på «huset». Har fått inn flere nye lærere og 

miljøarbeidere som har glidd fint inn i miljøet. 

▪ Koronasituasjonen: Vi må forholde oss til strenge smitteverntiltak som 

setter sitt sterke preg på skolehverdagen. Det gjør at dagene er 

komprimert med få og korte friminutt. Elevene er også delt inn i ulike 

soner i friminuttene. Det er mange sosiale aktiviteter vi ikke får 

gjennomført som vi pleier, men skal forsøke å finne alternativer som vil 

være positive for elevene. Det er ikke ideelt, men vi må avfinne oss med 

situasjonen og gjøre det beste ut av den. 

▪ Nye læreplaner/fagfornyelsen – informasjon: Vi er godt i gang med 

implementeringen av de nye planene, men korona-situasjonen gjør at vi 

ikke har kommet så langt som ønskelig. 

5 29.09.2020 Skoleruta 21/22 

▪ Informasjon og godkjenning. 

SU hadde ingen innvendinger mot skolens forslag. 

6 29.09.2020 Høring «Forskrift om orden og oppførsel i Stavangerskolen» 

▪ Innspill til høringen, f eks mobilreglement 

La fram innspillene som er kommet fra personalet og elevrådet. Ønsker å 

beholde vårt gjeldende mobilreglement og mener at skolen må ha selvråderett 

på dette. Vi hadde en grundig evaluering av mobilreglementet i fjor høst der alle 

fikk medvirke og landet på en løsning som fungerer veldig godt hos oss. 

Vanskelig å mene noe om hva som skal erstatte anmerkninger. Begrepet er ikke 

godt, og kan ikke brukes alene. Skolen jobber proaktivt med dette, men må også 

tenke på at det er viktig med dokumentasjon. 

7 29.09.2020 Møteplan 20/21 

▪ Forslag til datoer: 27/10, 24/11, 23/3, 27/4 og 25/5 

Forslag fra SU-leder om at vi ikke har så hyppige møter dette skoleåret så lenge 

situasjonen er som den er. Det er viktigere at FAU-møtene blir gjennomført. 

Dersom det ikke er et sterkt behov i løpet av høsten, venter vi til januar/februar 

med neste SU-møte. 

8 29.09.2020 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte: Tirsdag 23. februar kl. 16-18* 

*= endres til tidligere dato ved behov 

 


