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Referat fra SU-møte ved Inndyr skole 20.12.16
Til stede:
Kari Meland (FAU)
Simon Pedersen (Elevråd)
Britt Larsen (pedagogisk personale)
Veronika Johansen (Øvrig personale)
Kari Eldby (rektor)
Frafall:
Trond Solbakken (FAU)
Helge Førde (pedagogisk personale)
Elin Brattøy (politisk representant)
Joshua Agcaoili (Elevråd)
Oppsummering:
Målsetning og regler for SU (skolens samarbeidsutvalg) og SMU (skolemiljøutvalget) ble gjennomgått,
og det vises til utfyllende informasjon på FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) sine nettsider:
www.fug.no
Sak 7/16 – Konstituering
Kari Meland ble valgt til leder, og Simon Pedersen til nestleder. Rektor vil være sekretær under
møtene.
Sak 8/16 – Dagsorden
Dagsorden og møteinnkalling ble godkjent.
Sak 9/16 – Møteplan
Forslag til møteplan ble godkjent, med tilføyelse av virksomhetsplan også på møtet i juni. Planen vil
være en dynamisk plan, som endres etter behov. Rektor sender ut innkalling via Outlook, og i
samarbeid med leder av SU vil det komme mer utfyllende innkalling god tid i forkant.

Sak 10/16 – Virksomhetsplan
Gjennomgang av forslag til virksomhetsplan. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i fjorårets plan,
og skolens utviklingsmål er oppdatert. Neste års plan vil vi starte arbeidet med på møtet som kommer
i juni.
Sak 11/16 – Ungdomstrinn i utvikling
Kommunen er med i pulje 4 i den nasjonale ungdomstrinnsatsningen. Målet med satsningen er å øke
elevenes grunnleggende ferdigheter, samt redusere frafall i videregående opplæring. Dette skal gjøres
gjennom praktisk, relevant og variert undervisning. Kommunen har valgt lesing, klasseledelse og
vurdering for læring som satsningsområder, og skolens utviklingsplan ble gjennomgått.
Sak 12/16 – Orientering
-

-

-

Budsjett: Skolen ligger an til et overskudd i år, og dette er på grunn av at vi har brukt mindre
penger på lønnsbudsjettet. Dette er på grunn av at vikarer har lavere lønnsutgifter enn de fast
ansatte. Det har ikke alltid vært mulig å leie inn vikarer. Noe av overskuddet er brukt til å kjøpe
inn nødvendig undervisningsutstyr som ekstra datamaskiner, utstyr til skolekjøkken og
naturfagrom, samt utstyr til SFO. I tillegg har skolen kjøpt inn flaggstang, som skal monteres i
løpet av våren. Vi har også gjort avtale med entreprenør om ferdigstillelse av sekskanthusken i
skolegården (jamfør lover og forskrifter).
Nasjonale prøver: Resultatene fra årets nasjonale prøver er klare og de kan leses i
Skoleporten. Årets 5. trinn gjorde det svakt på lese- og regneprøven og ellers ligger vi litt under
landsgjennomsnittet. Skolen har evaluert resultatene spesielt på 5. trinn, og skal i gang med
analysearbeid, slik at resultatene blir bedre til neste år.
Elevundersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført, og resultatene vil bli gjennomgått på
neste møte.
Veilederkorpset: Kommunen har søkt om hjelp fra Veilederkorpset, og målsettingen er å
utvikle skolene i Gildeskål til å bli bedre lærende organisasjoner. Som igjen vil gi elevene bedre
undervisning og høyere resultater på prøver og eksamener. Vi får besøk av veilederne våre i
februar, og elevråd og FAU vil involveres i dette arbeidet.

Sak 13/16 – Eventuelt
FAU stiller spørsmål om hva skolen gjør for å rekruttere lærere. Rektor orienterte om at kommunen
har foreslått tiltak knyttet til rekruttering for politikerne, noe som ikke kom med på neste års budsjett.
Det ble foreslått at nyutdannede lærere skulle få økt lønn (tilsvarende 6 års ansiennitet). Ellers hjelper
vi ansatte som ønsker å ta utdanning gjennom permisjoner og tilrettelegging, ved at de binder seg til
kommunen for en periode.
Skole-hjem samarbeid: FAU etterlyser mer informasjon fra skolen. Det er ikke alle som har tilgang til
Fronter og ikke all ranselpost kommer hjem. Foreldrene vil foretrekke å få info også på mail. Rektor
orienterte om at Fronter nå er på tur ut, og at kommunen leter etter ny «plattform» fra neste år.
Lærerne kan også sende ut felles-sms dersom det sendes ut ranselpost til de trinnene som ikke får
dette regelmessig. Skolen har en hjemmeside som ikke er annonsert. Dette er fordi den fortsatt er
mangelfull, men skolen vil nå gjøre den kjent og oppdatere den ytterligere. FAU ønsker at referat og
innkallinger fra SU/SMU og FAU-møter legges på hjemmesiden.
Basseng: Skolens basseng er ikke i drift og det er uklart når svømmeundervisningen kan starte opp
igjen. Når bassenget åpnes vil 4. og 20. trinn prioriteres, slik at vi sikrer at vi når læreplanens
kompetansemål. Det er vurdert å sende elevene til Bodø eller Saltstraumen for å få
svømmeundervisning, men dette er ikke aktuelt på grunn av tidsbruk til transport.
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Referat fra SMU-møte ved Inndyr skole 20.12.16
Til stede:
Kari Meland (FAU)
Simon Pedersen (Elevråd)
Britt Larsen, vara for Helge Førde (pedagogisk personale)
Veronika Johansen (Øvrig personale)
Kari Eldby (rektor)
Frafall:
Trond Solbakken (FAU)
Helge Førde (pedagogisk personale)
Elin Brattøy (politisk representant)
Joshua Agcaoili (Elevråd)

Oppsummering:
For at SMU skal være lovlig sammensatt må representanter fra alle gruppene møte, og elever og
foreldre skal være i flertall. På grunn av frafall manglet vi politisk representant fra kommunen, og
foreldre og elever var ikke i flertall. Dermed blir sak 4/16, 5/16, 6/16 og 10/16 utsatt til neste møte.
Sak 7/16: Trivselsplan
Skolens trivselsplan er nå lagt inn i årets virksomhetsplan og består av en oversikt over
fellesaktiviteter ved skolen.
Sak 8/16: Uteområde
FAU og skolens ledelse er ikke kjent med om det eksisterer en egen foreldregruppe som jobber med
uteområdet, slik det tidligere har vært. Skolen har kjøpt inn noen lekeapparater, der noen er montert,
ett er halvferdig og andre er ikke satt opp. Det er ikke budsjettert penger til montering av de
gjenværende lekeapparatene, og disse kostnadene er store. Skolen har et overskudd i 2016 og deler
av dette brukes til å ferdigstille sekskanthusken. Skolen vil vurdere å sette opp pyramiden neste høst,
dersom vi da også ligger an til et overskudd. Arbeidet med sekskanthusken starter så snart det er
mulig, og fallunderlag (som tilfredsstiller lov og forskrifter) er bestilt.

Referent

Kari Eldby
Rektor
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

