
 SAK KOMMENTARER FØLG OPP 

1. Elevrådet på besøk       

V. Sunniva og Ingrid fra 

6 C 

• 6. klasse savner fortsatt å få komme opp i 

skolegården. Har bare ett friminutt i uka i skolegården 

på fremsiden. De skulle ønske de kunne få komme opp 

f.eks. annenhver dag.  

• Savner lekeapparater på nedsiden. De hadde et 

klatrestativ, som ble tatt ned fordi det var for 

gammelt. Mange ønsker seg volleyballbane. Mange på 

5. trinn bruker rampene. Hva med sykkelbane i 

skogen?  

• Forslag om akeaktivitet på vinterstid, hvis været 

tillater det.  

Ta opp med rektor 

2.  Status kiosk valgfagsuka 

5. og 6. trinn 16.6.22 

Nadja orienterer. Se eget skriv om oppgavefordeling.  

Nevner også alternative måter å samle inn penger til 

klassekassa på: hente juletrær i januar for 100 kr/stk, selge 

kjeks, cashback? 

  

3.  Gjennomgang av SU-

møtet 1.6.22  

• 44 nye elever på besøk i dag (førskoledag). 4. trinn 

skal være faddere.  

• Bemanningssituasjonen: samme ansatte her neste 

skoleår. Ingen utskiftning. Ila. Et skoleår er omtrent 50 

stk. 1.- og 2. års-studenter innom. I tillegg har skolen 3 

lærlinger fra barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Positivt!  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Løftes frem at skolen ikke ønsker å være en ren digital 

skole, med fysiske bøker tilgjengelig og ikke bare 

nettbrett. Også bra!  

• Om voldsepisoder på skolen (barn-barn og barn-

voksen): alle avvik skal meldes. Men: færre 

registreringer januar 2021 til januar 2022. Er det en 

underregistrering her?  

I tillegg nevnes en tidvis ganske grov språkbruk blant 

noen elever.  

• Status natteravn: litt labert engasjement. Noe frafall 

blant de påmeldte også. Ønskelig å få et opplegg til 

høsten også. Hvordan gjør vi det da?  

• Sjekk ut: Dragonbox (læreverk) 

• «Språkvaskuke» til høsten for å ha fokus på grovt 

språk.  

Foreldrenettverk som forebyggende forum ift trivsel.  

Oppfordre foreldre til å gjøre en innsats for å 

inkludere foreldre/barn (ta en telefon, tilby skyss 

m.m.).   

Forslag om at foreldrekontakter og kontaktlærere 

møtes i oppstarten av skoleåret for å lage et årshjul. 

Nadja sjekker om det finnes en mal for dette.   

4.  FAU-vedtekter Gjennomgang av vedtektene.  

Endring: vi skal avholde 4 årlige møter (ikke 7-9 som nevnt i 

dokumentet), hvorav 2 av dem avholdes etter SU-møtet, og ett 

av dem avholdes i god tid før 17. mai. Om gruppa eller FAU-

leder ønsker ytterligere møter, skal de avholdes digitalt.  

 

Det nevnes også at skoleårets første foreldremøte skal 

avholdes i god tid før høstferien.  

David endrer dokumentet på bakgrunn av innspill.  

 

5.  Eventuelt 1: utbygging 

ved Rema 1000 – følger 

for skoleveien for 

elever?  

Planlagt oppstart i februar 2023.  Følg med på om dette vil kunne få ringvirkninger for 

skoleveien for skolens elever.  



6.  Eventuelt 2: El-

sparkesykler  

Nye bestemmelser for bruk fra 15.06.22.  Hvordan vil skolen forholde seg til bruk av el-sparkesykler hos 

elever? Sjøstrand skole har forbud.  

7.  Eventuelt 3: 

toalettforholdene 

• Går det an å bytte låsene til «kroker»/slå-lås? Noen 

barn vegrer seg for å bruke de låsene som er på 

dørene, redd for å ikke få dem opp igjen og vegrer seg 

derfor for å gå alene. Må ha følge til toalett av f.eks. 

lærer.  

• Det nevnes også at det er «felles rom» med bare egne 

«avlukk» for kjønnene. Kan oppleves vanskelig for 

noen å ikke ha helt egne rom.  

• Også ønskelig at toalettene oppgraderes noe. Kanskje 

kan foreldre være med å bidra i oppussing?   

 

8.  Eventuelt 3:  

Om kjønnsfordeling i 

klassene 

• Gjøres det grep for å få mer jevn fordeling av kjønn 

når klassene organiseres? Kan påvirke det sosiale 

klassemiljøet hvis en gruppe dominerer. Barna kan få 

flere venner å spille på hvis det er mer jevnfordeling.  

• Nadja orienterer om status p.t., at det gjøres et forsøk 

på fordeling, men at det geografiske selvfølgelig teller. 

Samtidig kan man ønske klassebytte.  

Undersøk med rektor om det er et fokus på dette  

 

08.06.22 


