
  

 

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Mosterøy skole 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalget Mosterøy skole 

Møtested: Mosterøy skole, Personalrom 

Møtedato/ -tid: 

Møteleder: 

Referent: 

Onsdag 09.11.2022 kl. 19.30-20.30 

Inger Lise Rettedal 

Bente Søvik 

Deltakere: Inger Lise Rettedal (FAU), Ingebjørg K. Finnesand (FAU), Bente Søvik (rektor), Kristine 

Flatebø (lærer), Ellinor B. Langåker (lærer), Terje Øvrebø (kom.rep), Mona Sem Klausen 

(andre ansatte), Severin Å. Harestad (elev) og Henriette Vareberg (elev) 

 

 
 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  11.11..22 

 

Sak nr.:  

11/22 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent. Merknader til referat datert 02.06.22 Merknad til sak 02/22 

kommentert i sak 6/22: konklusjonen skulle sjekkes av mot elevrådsleder og FAU-leder, 

bare for å presisere det ytterligere. Det ble gjort og vi var enige om konklusjonen som ble 

sendt skolesjefen.  

 

Merknad til sak 08/22 første punkt i orienteringssakene FAU, «saken er skrinlagt» 

erstattes av «Saken er skrinlagt fra fylkeskommunen».  

 

Forslag: Referatet følger neste innkalling. 

 

12/22 Samarbeidsutvalgets funksjon og sammensetning 

Opplæringslovens §11-1 hjemler at alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg. Her fremgår 

lovlig sammensetning og oppgaver. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle 

saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker 

eller elevsaker. 

 

13/22 Konstituering 

Leder: Inger Lise Rettedal 

Nestleder: Ingebjørg K. Finnesand 

Sekretær: Bente Søvik 

 

Møteplan for skoleåret 2022-2023:  

Møtet planlagt 18. mai (Kristi himmelfartsdag) flyttes tentativt til 24. mai.  

Møteplan ble gjennomgått. Utvalget har rutinemessig tre møter i året, og kan ellers 

innkalles ved behov.  
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14/22 Skolerute 2023-2024 

Skoleruta blir fastsatt for hver enkelt skole med utgangspunkt i veiledende skolerute for 

Stavanger kommune. 

 

Vedtak: Mosterøy skole sin skolerute blir lik som veiledende skolerute for Stavanger. 

Skoleruta legges ut på skolens hjemmeside slik at den er tilgjengelig for alle. 

 

 

15/22 Skolens bruk av ressurser 

Orientering ved rektor. Skolen har et høyt overforbruk. 95 % av budsjettet går til lønn. 
Kutt vil bety redusert antall stillinger. Skolen har et høyt forbruk av assistenter og 

miljøterapeuter. 

 

Rektor gjorde rede for lærernormen som sier at det være én lærer per 15 elever i 1. til 4. 

klasse og én lærer per 20 elever i 5. til 10. klasse. På Mosterøy skole er vi godt innenfor 

kravet da vi har 12,5 elever pr lærer på 1.-4. trinn og 13,7 elever pr lærer på 5. – 7. trinn. 

 

16/22 Orienteringssaker fra elevrådet og FAU 

Elevrådet: 

- Reflekslotteriet er i gang.  

- Capture the flag- turnering er under planlegging.  

- Elevrådet har i høst fått lære om handlingsplanen for psykososialt miljø. Med 

fokus på “Sei ifrå”. Avdelingsleder opplyser om at tallene på mobbing har gått 

noe ned fra i fjor.  

- Planlegging av BlimE-dansen for hele skolen: 7. trinn vært oppe på 

Mastravarden og filmet seg selv mens de danser. Også 5. og 6. trinn har vært ute 

på tur og filmet sine snutter. Fredag 11. november skal hele skolen filmes mens 

de danser sammen. Det er elever som sammen med sine lærere som klipper og 

redigerer dansefilmen. Rektor sender ut skriv til foresatte for å godkjenne at 

klipp av deres barn potensielt kan bli vist på NRK TV sine kanaler og nettsider.  

 

FAU: 

- Matpenger på SFO er blitt økt. 

- Rektor utfordres på å følge opp leksedebatten fra forrige skoleår. 

- Ang. svømmeundervisning. Ligger vi under normen til Stavanger kommune? 

FAU-leder sender skriv fra kommunen ang. svømming til rektor.  

- Stavanger-standarden: FAU stiller spørsmål ved hvilken hensikt og utbytte 

politikere og skolesjef ser for seg å få ut fra å jobbe med denne. Det understrekes 

at Stavanger-standarden er så lik andre planer skolen jobber med. Kan f.eks. 

trivselsundersøkelsen dekke de samme behovene? Dette er blitt spilt inn til 

skolen og det kommunale foreldreutvalget.  

- Behov for universell utforming av lekeapparater: Denne saken ble tatt opp i 

SMU 8.11.22. Se referat.  

- Forslag fra LYSE om ny høyspentmast nær Mosterøy skole: FAU har sendt inn 

høringsutkast til NVE. 

- Forespørsel om felles juleavslutning for skolen.  
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17/22 Eventuelt 

FAU: Vaksinasjon av elever på 2. trinn ble gjennomført uten tilstrekkelig informasjon til 

foresatte via Helsenorge. Reaksjoner fra foreldre til enkeltelever er sendt inn til 

Helsenorge. Diskusjonen har også gått blant skolens ansatte. Bred enighet blant foresatte 

om at vaksinasjon ikke bør gjennomføres uten avt skolens faste helsesykepleier (som 

elevene er kjent med fra før) er med. Det kunne vært bedre å utsette vaksinasjonen til 

dette var på plass.   

 

Rektor: Etter internkontroll er skolen i gang med utbedring av HMS-planen. 

FAU ønsker både trafikksikkerhetsplan og HMS-plan i forkant av neste FAU-møte. Innen 

23. november.  

 

 

 

Mvh Bente Søvik 

 

 

 


