
Smeaheia skole, 26. oktober 2021

Hva gjør  samarbeidsutvalget?



Samarbeidsutvalget (SU) sin sammensetning
I SU skal det være:  

- 2 foreldrerepresentanter fra FAU. 
- 2 representanter fra undervisningspersonalet, 
- 1 representant fra andre ansatte, 
- 2 representanter fra elevene og 
- 2 representanter fra kommune, hvorav den ene er rektor ved skolen. Den ene er 

politisk oppnevnt (Opplæringsloven § 11.1)

• Utvalget konstituerer seg selv, velger leder, nestleder og sekretær
(Opplæringsloven § 11.7)

• Elever må fratre når saker som krever taushetsplikt behandles
• Deler av SU kan og fungere som SMU. Elever og foreldre skal ha flertall



Skolemiljøutvalget (SMU) sin sammensetning
Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i 
arbeidet med skolemiljøet. Deler av SU kan og fungere som SMU

I skolemiljøutvalget (SMU) skal elever og foreldre skal ha flertall og derfor skal det utnevnes en ekstra 
elev- og foreldrerepresentant:  

- 3 foreldrerepresentanter fra FAU. 
- 2 representanter fra undervisningspersonalet, 
- 1 representant fra andre ansatte, 
- 3 representanter fra elevene og 
- 2 representanter fra kommune, hvorav den ene er rektor ved skolen. Den ene er politisk oppnevnt 

(Opplæringsloven § 11.1)

Skolemiljøutvalget kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på 
skolen. Alle grunnskoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.



SU med utvidet mandat
1. Skolens utviklingsplan

SU skal godkjenne skolens utviklingsplan og se til at den er utarbeidet med bakgrunn i:
- Skolens resultat
- Overordnede utviklingsmål og vedtatte kvalitetskrav for Sandnes-skolen
- Intern kontrakt mellom skolen og Kommunedirektøren

2. Skolens deltakelse i skolegudstjenester. 
Vedtak: Saken ble sist behandlet i SU 11. mars 2020. Et enstemmig SU støttet forslaget om at Smeaheia skole 
fortsetter sin tidligere praksis med å ikke delta i skolegudstjeneste eller delta i felles markeringer for hele skolen 
i kirken i skoletida. Smeaheia skole går ikke samlet til kirken, men har har trinnvise besøk i løpet av skoleåret.

3. Resultatvurdering - at den er utarbeidet ihht vedtatte retningslinjer



4. Skolens reglement
SMU fastsetter skoleregler i tråd med Kommunal forskrift om ordensreglement for 
Sandnesskolen. 

5. Skolens regnskap og budsjett
Uttalerett
Kvalitetssikre at intern budsjettfordeling er i samsvar med vedtatte mål og innenfor gitt 
ramme. Se til at behov for tilleggsbevilgninger ved uforutsette hendelser blir fremmet i 
forbindelse med perioderapporteringene.

6. SFO
I tråd med kvalitetskrav, kommunale vedtak, planer og retningslinjer
Fastsetter åpningstider ut fra kartlagt behov og innenfor gitt budsjettramme

SU med utvidet mandat



Andre saker som behandles i SU
● September: Konstituering av SU og SMU
● Oktober/november: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan kommer i 

oktober/november. Dette er en av de viktigste sakene gjennom hele skoleåret, da denne 
danner grunnlag for hva som faktisk bevilges av penger til skolen.

● Desember: Skolerute
● Februar/mars: Rektors forslag til budsjett, elevundersøkelsen (SMU) og resultatvurdering
● Juni: SMU behandler Plan for et trygt og godt skolemiljø og Ordensregler. 

Skolebehovsplanen kommer ut på våren, og sier noe om kapasiteten for skolene i Sandnes. 
For enkelte skoler er det her viktig å ha et bevisst forhold til antallet elever, kapasiteten på 
skolene og evt utfordringer i forhold til nærskolerett.



Saker som ikke behandles i SU
● Saker som vedrører enkeltelever
● Taushetsbelagte saker
● Saker som gjelder arbeidstaker-arbeidsgiverforhold



Konflikter

• Sakene som fattes skal ikke være i konflikt med lover, forskrifter, overordnede mål 
og kommunale vedtak

• Beslutningene skal ikke være til hinder for rektors utøvelse av sitt mandat ihht lov, 
lederavtale og intern kontrakt

• Uenighet mellom rektor og et flertall i SU kan tas opp med Kommunedirketøren for 
vurdering, eventuelt oversendes utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse



Rapportering

SU- og SMU-referater sendes Skolesjefen som igjen legger de fram for Utvalg for kultur og 
oppvekst


