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Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Fogn oppvekstsenter 
 
Møtedato og stad: Tysdag 28. mai kl. 17.30 på pauserommet. 
 
Desse møtte: 
Marianne Skregelid Bø (foreldrerepresentant i barnehagen) 
Isabelle A K Stensnes (foreldrerepresentant i barnehagen) 
Tora Sandanger (representant for tilsette i barnehagen) 
Jakob Bø (representant for lærarane i skulen) 
Anne Martha Straumstein (representant for andre tilsette i skulen) 
James Alexander Kvamsøe Stensnes (elevrepresentant) 
Thea Hovda Rørheim (elevrepresentant) 
Morten Sangedal (representant for skuleforeldre) 
Pål Rune Grønås (representant for skuleforeldre) 
Jon Olav Runestad (kommunal representant) 
Håvard Østhus (rektor og kommunal representant) 
 
Meldt forfall: 
Dag Olav Sæbøvåg (verneombod, møter ved behov) 
Elisabeth Rygg (representant for tilsette i barnehagen) 
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SAKLISTE 
 
Sak 29 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 30 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Sak 31 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Sak 32 - 18/19: Informasjon og status knytta til DEKOM 
 
Sak 33 - 18/19: Godkjenning av barnehagen sin årsplan for barnehageåret 2019-20 
 
Sak 34 - 18/19: Førebels møteplan for SU og SMU, hausten 2019 
 
Sak 35 - 18/19: Sakliste for SMU 
 
Sak 36 - 18/19: Ymse 
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Sak 29 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 30 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat frå siste SU-møte er vedlagt sakspapira. 
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner referatet frå førre møte 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 31 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Saksutgreiing: Her orienterte rektor om: 
 

● Økonomisk oversikt 
○ Vi har nettopp levert tal for 1. tertial, og vi har så langt eit lite mindreforbruk i 

år. Rektor si prognose seier at vi styrer mot eit totalt mindreforbruk på omlag 
100 000 kroner dette året. Dette handlar mellom anna om at det ikkje er 
grunnlag for å utvide til 3 stillingar i barnehagen frå hausten av, slik vi prøvde 
å “rigga oss” for å kunne gjere. 
 

● Personalinformasjon 
○ Hilde Folkvord Juul er tilsett som ny rektor ved oppvekstsenteret frå og med 

1. august 2019. Ho kjem også til å overta virksomhetsleiarjobben som Håvard 
har hatt det siste året. Hilde skal vere på overlapping i to veker frå og med 
måndag 3. juni. 

○ Marianne Skregelid Bø skal ut i permisjon grunna adopsjon neste skuleår. Det 
er ikkje heilt avklart når permisjonen tek til, men det er truleg rundt 
overgangen august/september, noko som gjer at vi lyser ut lærarstilling (som 
vikar for Marianne) frå 1. august. Det kan vere aktuelt å tilsette vikar i ned mot 
70% stilling, grunna færre elevar til neste år, færre timar med behov for 
deling, og at Kjersti Sandanger i praksis aukar stillinga si. Kjersti har dette 
skuleåret jobba redusert, grunna studier, og har i praksis arbeida omlag 67% 
som lærar. Frå hausten vert dette 80%. 

○ Julia Torp, som har vore i praksis ved Fogn oppvekstsenter i snart 2 år, gir 
seg til sommaren, då ho skal over i ny jobb ved ein folkehøgskule. 

○ Elles ser det ikkje ut til å vere andre endringar i stillingar til dei tilsette ved 
Fogn oppvekstsenter. 

 
● Status i forhold til barnehageopptak og opningstider frå hausten av 
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○ I førre møte i SU hadde vi ei sak om utvida opningstider i barnehagen, knytta 
til ein situasjon der begge foreldrene må pendla med tidleg båt. Styrar kom til 
slutt med eit tilbod om utvida opningstid, men dei føresette har no takka nei til 
dette. Når det ikkje føreligg eit reelt behov, og utvida opningstid på ulike måtar 
har sin pris, vel vi då å ikkje utvide opningstida i denne omgang. 

○ Det kjem då 4 nye born frå hausten av, og 5 born sluttar i barnehagen. Det 
totale barnetalet vert då 8 til hausten (10 teljande, då dei under 3 år tel for to). 

 
● Glimt frå barnehagetilsette sin tur til Krakow 

○ Dei barnehagetilsette reiste til Krakow og var der frå 28. til 30. april. Vi hadde 
lagt inn eit barnehagebesøk med lokal tolk (som har vore ped.leiar på Utsyn 
før), og fekk både tips, triks og nyttig informasjon om polsk barnehagekultur. I 
tillegg var det jo ein sosial tur, der dei tilsette vart betre kjende med 
kvarandre, noko vi trur eg viktig når ein skal arbeida saman som eit team. 

 
● Fysisk aktiv læring 

○ To lærarar, Helge Magnar Iversen og Jakob Bø, har meldt seg på dette, 
saman med fleire lærarar i Finnøy kommune. Dette er eit opplegg knytta til 
Høgskulen i Sogndal, og som gir minst 15 studiepoeng. 

 
Innstilling frå rektor: SU tek rektor sine orienteringar til etteretning 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 32 - 18/19: Informasjon og status knytta til DEKOM 
 
Saksutgreiing: Sidan førre oppdatering knytta til DEKOM (DEsentralisert 
KOMpetanseutvikling), der Fogn er med i pulje 1, har vi jobba vidare med dette som handlar 
om nøyaktig lesing. Det kan sjå ut som om dette har gitt gode resultater, dei aller fleste 
elevane skåra betre på ein lesetest i mars, samanlikna med den same testen i januar. 
 
Vi har hatt ei ny fellessamling med alle tilsette på Vikevåg skule, og skal ha felles 
planleggingsdag på Fogn, 13. august i år.  
 
Det skal også arbeidast med Fagfornyinga (den nye læreplanen som trer i kraft frå hausten 
2020) i DEKOM. Dette vil vi gjere i skuleåret 2019-20 gjennom 8 samlingar der lærarane frå 
Sjernarøy, Ombo og Fogn utveksler tankar og erfaringar. Vi kjem i første omgang til å 
fokusere på overordna del av læreplanen, før det vert meir fagspesifikt etter kvart. 
 
Innstilling frå rektor: SU tek saka til orientering 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 33 - 18/19: Godkjenning av barnehagen sin årsplan for barnehageåret 2019-20 
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Saksutgreiing: Barnehagen sin årsplan for komande barnehageår skal vedtas i siste SU før 
sommaren. Arbeidet med årsplanen føregår “as we speak”, og den delen som handlar om 
årshjulet som syner kva som skal skje dei ulike månadane, er ikkje klart før SU-papirene vert 
sendt ut. Men årshjulet vart presentert i møtet. 
 
Når det gjeld satsingsområde for komande barnehageår, så vart dette teke opp som sak på 
foreldremøtet i vår. Her fekk dei føresette som gruppe bestemme kva for eit fagområde frå 
Rammeplanen som skulle få eit ekstra fokus, og vi endte opp med Kommunikasjon, språk og 
tekst. 
 
På vår digitale årsplan, som de kan lese ved å klikke HER, har vi oppdatert med nytt 
fokusområde, i tillegg til at dei kommunale satsingane vert vidareført. Her står det og nemnd 
nokre av dei tinga vi kjem til å gjere knytta til fokusområdet til neste år, t.d. at barna skal få 
lage ei eiga bok, og at det vil bli sett opp ei førestilling i barnehagen.  
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner barnehagen sin årsplan for 2019/20. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 34 - 18/19: Førebels møteplan for SU/SMU 2019-20 
 
Saksutgreiing: I vårt årshjul for heim-skulesamarbeid står det at vi skal lage møteplan for 
neste års SU/SMU i siste møte før sommaren. Vi veit av erfaring at denne planen då lett blir 
endra, sidan samansetninga av SU/SMU varierer frå år til år, men vi veit også at det er ein 
fordel å ha eit utgangspunkt, og i alle fall ein dato for første møte. Rektor har difor dette 
forslaget til SU/SMU-datoar neste år: 
 

1. møte: Tysdag 1. oktober kl. 17.30 
2. møte: Tysdag 3. desember kl. 17.30 
3. møte: Tysdag 18. februar kl. 17.30 
4. møte: Tysdag 26. mai kl. 17.30 

 
Innstilling frå rektor: SU vedtek den førebelse møteplanen for SU/SMU 2019-20 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 35 - 18/19: Sakliste til SMU 
 
Saksutgreiing: Saklista til SMU ser i dag slik ut: 
 
Sak 19 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 20 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte i SMU 
Sak 21 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
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Sak 22 - 18/19: Gjennomgang av resultat frå den lokale trivselsundersøkinga i 1.-7. klasse 
Sak 23 - 18/19: Ymse 
 
Innstilling frå rektor: SU tek saklista til SMU til orientering. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 36 - 18/19: Ymse 
Ingen saker her 
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