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Dato: 09.11.2015 
 
Sted: Riska ungdomsskole, personalrom 
 
Til stede: Ine Solland (Elevråd), Trond Dunsæd (FAU), Elisabeth Hiim (L), Kathe Stangborli 
(AT), Tommy Langeland (L), Kathe V Gabrielsen (FAU) og Øyvind Fjermestad (rektor)  
 
Forfall:  
 
Samarbeidsutvalg 
Sak 1 2015-16 SU - Mandat 

Rektor presenterte SU sine oppgaver og mandat (Se vedlegg) 
 
Sak 2/2015-16 Valg av leder og nestleder 

Rektor utfordret foreldrerepresentantene til ledervervene denne 
perioden. Trond Dunsæd leder SU, mens Kathe V Gabrielsen ble 
nestleder. 

 
Sak 3/2015-16 Økonomiplanen 

Økonomiplanen ble presentert og konsekvensene for Riska 
ungdomsskole ble diskutert. På bakgrunn av dette ble det sendt en 
uttalelse til politikerne. (Se vedlegg) 

 
Sak 4/2015-16 Ordensregler - justering 

I forbindelse med innføring av iPad og One Drive som skylagring, 
fremmet skolen følgende tillegg til ordensreglene:  
På Riska ungdomsskole 

• Har vi med utstyr og bøker som er nødvendig for å delta i 
undervisningen – iPad skal være oppladet 

• Filmer og fotograferer vi kun elever og voksen som har gitt 
samtykk til dette. Det samme gjelder dersom vi ønsker å 
formidle filmer/bilder via f.eks. sosiale medier eller MMS 

One Drive er Sandnes kommunes skybaserte lagringstjeneste. 
 Retningslinjer for bruk: 

• Det er ikke tillatt å lagre personsensitiv informasjon i One 
Drive. 

• Informasjon som lagres i One Drive skal være skolerelatert. Det 
skal ikke lagres private dokumenter, filmer, videosnutter, bilder, 
musikk og lignende så fremt dette ikke skal brukes i 
skolesammenheng. 

• Fil-innhold som bryter med skolens ordensregler og norsk lov 
er ikke tillatt å lagre i One Drive. 

SU sluttet seg til forslaget. Dette innarbeides i ordensreglene og gjøres 
gjeldende med snarlig virkning. 
 
Det ble stilt spørsmål ved om motoriserte rullende innretninger måtte få 
egen plass i ordensreglene. En finner her dekning under punktet som 
omhandler «rullebrett o.l», men rektor sjekker ut hvordan vi forholder 
oss når det gjelder bruk på skolevei og håndheving av aldersgrenser. 
 

 
Sak 5/2015-16 Status økonomi 
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Skolen regner med å gå i balanse ved årets slutt. Skolen har noe 
handlingsrom denne høsten fordi en valgte leasingavtale på iPads i 
stedet for kjøp. Overskytende midler benyttes til oppjustering av 
læremidler, inventar og utstyr. 
 

Sak 6/2015-16 Delegering av utleie 
   SU delegerer utleie til skolens administrasjon 
 
Sak 7/2015-16 Eventuelt 

Digitale lærebøker – Elevene er fornøyd med lærebøker på iPad. Det 
ble fremmet ønske om at flere bøker gjøres tilgjengelig. Skolen vil 
vurdere dette etterhvert som de forskjellige bøkene blir utdatert. 

   
 
    
 
 
 
Øyvind Fjermestad         
sekretær 
 
Eventuelle merknader til ref. sendes sekretær  
 
 


