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Fra Samarbeidsutvalget.
Tilstede: Tuva Bergquist, Nora Aronsen, Jan Helland, Hanne Johansen, Kine Olsen,
Silje Iversen, Bente Øvereng
Forfall: Karen Kvisberg, Kristin Lauritsen
Sak 1/19 Konstituering: Valg av leder og nestleder
 Tuva Bergquist valgt til leder.
 Bente Øvereng valgt til nestleder.
Sak 2/19 Godkjenning av dagsorden
 Dagsorden godkjent.
Sak 3/19 Forslag til møteplan – årshjul SU/SMU
 Forslag til årshjul godkjent. Neste møte i mars, siste møte i juni.
Sak 4/19 Virksomhetsplanen 2018/19
- Satsningsområder
o Klasseledelse/relasjoner, lesing og skriving. Veilederkorpset hjelper til med å
sette ting i system. Det systematiske arbeidet med lesing har gitt positive
resultater.
- Trivsels -og ordensreglementet
o SU ønsker to prøveordninger.
 Snøballkasting i Ellingsengården. Elevrådet har utarbeidet regler som
må følges.
 Mobiltelefon blir tillatt i langfriminuttet i kantina. All annen bruk tillates
ikke uten samtykke med lærer/assistent. Hvis brudd skjer blir
telefonen inndratt for resten av dagen.

-

Forventninger
o Forventninger til skolen, foreldre, elever fortsetter som før.

Sak 5/19 Saker til orientering
- Budsjett
▪ Underskudd i år som bl.a. skyldes nedvasking av Inndyr skole i forbindelse
med skjeggkre, to stillinger som ikke lå inne i budsjettet er tilført fra høst -18
(miljøterapeut og 60% stilling overført fra Storvik skole).
- Nasjonale prøver
▪ Resultater i lesing er forbedret, engelsk og matematikk har nedgang og er
til 2016/17-nivå.
- Veilederkorpset
▪ De hjelper til med å få til et systematisk arbeid i forhold til satsningsområdene.
- NNL
▪ Skal hjelpe til med utviklingsarbeidet.
Sak 6/19 Eventuelt
 Fra elevrådet: fungerer godt etter en treg start.
 FAU: Har hatt to møter. Jobber med Hjertesone og har også hatt en videre kontakt med
Odinstiftelsen og fått et pristilbud for et videre arbeid på Inndyr skole. Ønsker å kalle inn til
dugnad til våren.
 Elevrådet tok opp rasfaren ved inngangene til u- og m-trinn. Det raser fremdeles snø og
isklumper ned fra taket. Rektor skal melde fra til teknisk etat.

Fra Skolemiljøutvalget.
Tilstede: Tuva Bergquist, Nora Aronsen, Jan Helland, Hanne Johansen, Kine Olsen,
Bente Øvereng
Forfall: Karen Kvisberg

Sak 1/19 Konstituering: Valg av leder og nestleder
 Tuva Bergquist valgt som leder
 Bente Øvereng valgt som nestleder.
Sak 2/19 Godkjenning av dagsorden
 Dagsorden godkjent
Sak 3/19 Skolemiljøet
 Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø ble gjennomgått. Elevrådsrepresentant
Tuva Bergquist etterlyste hvilke tiltak som er iverksatt som forbyggende tiltak. Rektor henviste til
trivselsfremmende aktiviteter i Virksomhetsplanen og at de enkelte klassene kan ta dette opp for
ytterligere tiltak.
 Vi har fått et tilbud fra Odinstiftelsen om å komme tilbake og jobbe med elevene, lærerne og
foreldene. Tilbudet er rettet mot 10.trinn. Skolen ønsker også at 7. trinn involveres. Rektor tar
kontakt med Odinstiftelsen for å høre om det er mulig.
 7. og 10.trinn har gjennomført elevundersøkelsen. Foreløpige resultater viser at vi scorer lavt på
bl.a. trivsel og motivasjon. Resultatene blir offentliggjort i løpet av mars måned.
 Skolen skal bestille foreldreundersøkelsen.
Sak 4/19 Uteområdet
 Arbeidet med å fullføre oppsettingen av lekeapparatene står i stampe.
 Skolen vil få besøk av en landskapsarkitekt i «privat» regi som kan se på uteområdet som helhet.



Sak 5/19Hvilke


FAU vil innkalle til dugnad til våren.
Elevrådet ønsker et overbygg som gir ly mot vær og vind.
saker bør SMU arbeide med i 2019?
SMU ønsker å arbeide med det sosiale miljøet og ønsker Odinstiftelsen inn i dette arbeidet.
Rektor tar kontakt.
Sak 6/19 Eventuelt




Elevrådet ønsker at personalet tar tilbakemeldinger fra elever på §9A på alvor. Rektor tar dette
opp med personalet.
Elevrådet ønsker at lærerne deler klassen inn i grupper og ikke overlater dette til elevene. Det er
ikke greit å være den siste som blir valgt. Rektor tar dette opp med personalet.
Elevrådet ønsker tilbakemelding på hvordan det arbeides med den sosiale kompetanseplanen og
med trivselsskapende aktiviteter. Saken tas opp i elevrådet, og videre til klassene.
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