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SU- og SMU-medlemmer Smeaheia skole:
Trond Kjellevold, FAU
Lise Kristiansen, FAU
Inger Helen Aanestad, politisk representant
Solveig Helen Gilje, andre ansatte
Kristin Almås, ansattes representant
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant
Elevråd v. leder Sara i 5C og nestleder Henrik i 6A
Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Jeppe i 6B
Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Erik Sunde

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET (SMU), SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 14. oktober 2020 kl 15.15 på møterommet
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt
Informasjon
● Presentasjon av medlemmene
● COVID-19
Fra skolestart har Smeaheia skole gitt fullverdig skoletilbud for alle elever og for alle trinn og
SFO-baser. Skolen har måttet styrke bemanningen for å overholde smittevernreglene. Samtidig
har vi tatt inn ekstra vikarer på grunn av strengere regler om å holde seg borte fra arbeid ved
symptomer på luftveisinfeksjon.
Smeaheia skole følger gult nivå i trafikklysmodellen. Vi følger opp de tre hovedprinsippene for
å bremse smittespredning; hold avstand, vask hendene ofte og hold deg hjemme om du har
symptomer. Hvert trinn har laget en konkret plan hvor en har tenkt enkeltelever som må sikres
ved fravær og ha tilgjengelig plan A, B og C. SFO har også laget planer for hva som skjer ved
stort fravær. Vi har klart oss bra takket være fleksibiliteten og velviljen ansatte, elever og
foreldre har vist.
● Vennskapsuke. Smeaheia skole gjennomførte i uke 38 en vellykket vennskapsuke.
● Hjertesone. Elevrådsleder og rektor åpnet skolegården og Hjertesonen 1. oktober. Hvert trinn
fikk teste ut uteområdet og lekeapparat.
● Kapittel 9A. Rektor orienterte om skolens arbeid med kapittel 9A fra skolestart. «Plan for et
trygt og godt skolemiljø på Smeaheia skole» følges opp.
● Møtedatoer 2020-2021.
Møtene starter 15.15 og veksler mellom tirsdager og onsdager.
- SU/SMU 14.10.20 (m. bl.a. konstituering SU).
- SU 04.11.20 (m. bl.a. rådmannens forslag til økonomiplan)
- SU 08.12.20 (m. bl.a. skolerute)
- SU/SMU 10.03.21 (m. bl.a. rektors forslag til budsjett, elevundersøkelsen og resultatvurd.)
- SU/SMU 08.06.21 (m. bl.a. Plan for et trygt og godt skolemiljø og Ordensregler)
Saksnr.: Vedlegg:
Sak 01- Konstituering av Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalg
20-21
Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalg i samsvar med Opplæringsloven § 11-1a.
Følgende ble valgt til leder, nestleder og sekretær:

Leder: Trond Kjellevold, FAU
Nestleder: Lise Kristiansen, FAU
Sekretær: Rektor
Sak 0220-21

§ 11-1a Skolemiljøutvalg
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen får et godt skolemiljø.
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldre, tilsatte, skoleledelsen og kommunen være
med. Skolemiljøutvalget skal etter § 11-1a være ”sett saman slik at representantene for
elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere
skolemiljøutval.”
SU/SMU på Smeaheia tar dette til etterretning og oppnevner derfor
tilleggsrepresentanter for foreldrene og elevene, så de samlet får flertall hver gang vi
har SMU-møte.
Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Jeppe i 6B
Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Erik Sund.

