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Referat frå møte i SMU (Skulemiljøutvalet) ved Fogn oppvekstsenter 
 
Møtedato og stad: Torsdag 6. desember på pauserommet klokka 18.40 
 
Desse møtte: 
Jakob Bø (representant for lærarane i skulen) 
James Alexander Kvamsøe Stensnes (elevrepresentant) 
Thea Hovda Rørheim (elevrepresentant) 
Morten Sangedal (representant for skuleforeldre) 
Kristel Borgemyr (Vara for Pål Rune Grønås, representant for skuleforeldre) 
Dag Olav Sæbøvåg (verneombod, møter ved behov) 
Heidi Bø Sangedal (Vara for Jon Olav Runestad, kommunal representant) 
Håvard Østhus (rektor og kommunal representant) 
 
Meldt forfall: 
Jon Olav Runestad (kommunal representant) 
Pål Rune Grønås (representant for skuleforeldre) 
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Sak 8 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innstilling frå rektor: SMU godkjenner innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 9 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat frå siste SMU-møte er vedlagt sakspapira. 
 
Innstilling frå rektor: SMU godkjenner referatet frå førre møte 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 10 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Saksutgreiing: Rektor orienterte om 
 

● Prøveperiode knytta til sykkel, rulleskøyter o.l. i friminutta 
○ I oktober hadde vi ein to vekers prøveperiode knytta til bruk av sykkel, 

rulleskøyter o.l. i friminutta. Dette har ikkje vore lov tidlegare, men etter at vi 
fekk leige parkeringsplasser ved Fognagården, og skuleplassen er blitt bilfri, 
ville vi prøve ut dette. Etter at dei to vekene var over, evaluerte vi 
prøveperioden, og kom fram til at her var det både positive, men også 
utfordrande aspekter å ta hensyn til. Vi valde difor å halde fram med 
prøveperioden ut året. Det er altså ikkje konkludert enno i forhold til dette, 
men vi kjem til å evaluere og konkludere tidleg i januar. 

 
Innstilling frå rektor: SMU tek orienteringa til etteretning 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 11 - 18/19: Framtida til trivselsleiaropplegget (TL) 
 
Saksutgreiing: Som ein del av arbeidet for å sikre eit godt og mobbefritt skulemiljø, gjekk 
Fogn oppvekstsenter inn i ordninga med trivselsleiarar (TL) frå og med hausten 2016. 
Opplegget går i korte trekk ut på at 6 elevar i kvart halvår blir valde til TL, og så har desse 
elevane, to og to, ansvar for ein fellesaktivitet i eit matfriminutt i veka. TL-elevane får også 
reise på eit kurs på Randaberg, som varar i ein skuledag.  
 
Det er relativt dyrt for Fogn oppvekstsenter å vere med i TL. Kostnaden ligg på over 10 000 
kroner per år, og vi hadde ei bindingstid på tre år då vi gjekk inn i dette. Det høyrer med at 
kostnaden dei to første åra vart dekka av “frisklivsmidler”, men det er ingen garanti for at 
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dette vil halde fram. I tillegg til rekningane frå TL, er det ein kostnad i at ein lærar vert 
“frikjøpt” ein halv undervisningstime i veka for å vere TL-koordinator på skulen. 
 
I og med at vi no er inne i vårt tredje år i TL, er det naturleg å spørje om vi vil vere med 
vidare, eller om vi vil gi oss med dette no når bindingstida er i ferd med å gå ut.  
 
Rektor ser så avgjort positive sider ved TL, men trur samstundes at det er mogeleg å gjere 
mykje av det same arbeidet så godt som gratis, utan at det nødvendigvis går ut over 
kvaliteten. Rektor vil difor foreslå at vi seier opp avtalen vår med TL når bindingstida går ut til 
sommaren, men at vi held fram med ei liknande, lokal ordning. For å sikre at denne lokale 
ordninga fungerer godt, foreslår rektor at vi held fram med frikjøp av ein lærar ein halv time i 
veka, i alle fall for skuleåret 2019/20. 
 
Innstilling frå rektor: SMU støttar rektor i at vi seier opp avtalen med TL når bindingstida går 
ut, og erstattar avtalen med ei lokal ordning. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 12 - 18/19: Skulevegundersøking 2018 
 
Eit samandrag av svara frå både 2017 og 2018 ligg vedlagt sakspapira. 
 
Saksutgreiing: Skulevegundersøkinga er ei lokal undersøking som vert gjennomført kvar 
haust i 1.-7. klasse på Fogn oppvekstsenter.  
 
Også i år er rektor stort sett godt nøgd med svara. Det kan sjå ut som om det er fleire elevar 
enn før som anten går eller sykler til/frå skulen, noko som må kunne seiast å vera positivt.  
 
Det er ingen som melder frå om at dei blir plaga, eller observerer at andre blir plaga på 
skulevegen. Bussen får også hakket betre tilbakemeldingar i år enn i fjor, knytta til både 
sitjeplass til alle, og om den held ruta si. 
 
Det mest utfordrande funnet, er at ein elev ikkje kjenner seg trygg på skulevegen sin. Eleven 
har gitt beskjed om kva det er som gjer dette, og det heng saman med frykt for bilar langs 
vegen som eleven går/syklar på. Vi kan nok ikkje hindre bilar i å ferdast på vegen rundt 
klokka 08.00, men vi har gjort nokre grep for at det skal vere så trygt som mogeleg å ferdast 
på vegen ved Fogn oppvekstsenter. I tillegg til at det er 30-sone forbi oppvekstsenteret (men 
ikkje nødvendigvis langs heile skulevegen til eleven), legg vi ut ei nettsak kvar haust knytta 
til viktigheten av refleksbruk, og at ein må køyra varsamt når det byrjar å bli mørkt om 
ettermiddagen/kvelden. Rektor har fått nokre tilbakemeldingar frå vaksne, om at mange 
elevar er ute og går langs vegen utan refleks når det er mørkt, så vi kan gjerne ha eit enno 
sterkare fokus på dette med refleksbruk, som i neste omgang kan vere med og gjere folk 
tryggare når dei ferdast langs vegen. 
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Innstilling frå rektor: SMU ber rektor om å gi gode tilbakemeldingar til bussjåfør- og selskap, 
etter årets skulevegundersøking. Viktighet av refleksbruk blir tatt opp på ei morgonsamling i 
alle klassar i løpet av desember. 
 
Vedtak: Som innstilling med desse tillegga: 

- SMU ber rektor om å undersøke moglegheita for å få sponsa refleksvest i 5. klasse 
kvart år, slik at dei får ein større vest, i tillegg til den dei får i 1. klasse.  

- SMU ber rektor om å undersøke moglegheita for å få gatelys frå Ryfylke Tomat og til 
ferjekaien. 

 
 
Sak 13 - 18/19: Ymse 
Ingen saker her 
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