
 

 

 

J.nr: 

Arkiv: 

Dato: 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMARBEIDSUTVALGET OG SKOLEMILJØUTVALGET 

 

Referat fra møte nr. 1- 2015/2016 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 
mandag 9. november kl. 18.00-19.30 på skolens personalrom. 
 
Til stede:   
Gjertrud Slapgaard og Frank Smestad (FAU), Anders Næss, Sigrid Amalie Bratsberg + Sigrid Bjerke 
Denstadli (elevrådet), Gjertrud Strand stedfortreder for Kristofer Aune (pedagogisk personale), Ida 
Dalum for Frode Voll (andre ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor).  
 

 

 

SAKLISTE: 
 

Møtet starta med en presentasjonsrunde, og en orientering om hva SU og SMU er.  

(Se Opplæringsloven § 11-1 og § 11-1a.) 

 

 

SAK 1-15/16  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak:  Godkjent. 

 

 

SAK 2-15/16  KONSTITUERING AV SAMARBEIDSUTVALGET 
Vedtak: Gjertrud Slapgaard ble valgt som leder. 

Frank Svestad ble valgt som nestleder. 
 
 

SAK 3-15/16  KONSTITUERING AV SKOLEMILJØUTVALGET 
Vedtak:  Gjertrud Slapgaard ble valgt som leder. 

Frank Svestad ble valgt som nestleder. 
 

 

SAK 4-15/16  HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 

 Rektor presenterte skolens handlingsplan mot mobbing. Den fins 

tilgjengelig på skolens heimeside. Hun informerte også hvordan skolen 
fulgte opp elevundersøkelsen i vår, da tallene ikke var som forventa. 

Alle voksne fikk skriv med orientering om hva elevene var opptatt av 

og oppfordring om å følge opp spesielt på disse områdene. 

 

 Skoleåret 2015-16 starta med vennskapsuke, bl.a. med felles 

kommunal markering i Muustrøparken og underskriving av manifest 
mot mobbing. Skolene er oppfordra følge opp med underskrifter lokalt. 

 
Vedtak: Manifest mot mobbing presenteres på juleavslutninga. Representanter 

skriver under i en kort seremoni, og det legges fram en protokoll så alle 

kan skriv under i løpet av arrangementet. Det informeres på forhånd. 
 



 

SAK 5-15/16  VIRKSOMHETSPLAN 

Folkevalgt orienterte om budsjettprosess, og rektor presenterte utkast 

til virksomhetsplan. 

 
Vedtak:  Tas til orientering. Ingen hadde merknader til virksomhetsplanen. 
 
 

SAK 6-15/16  ÅRSHJUL 

Rektor presenterte skolens trivselshjul, med felles aktiviteter gjennom 

året. Det er tilgjengelig på heimesida. 
 

Vedtak: Tas til orientering. 
 
 

SAK 7-15/16  INDERØY OPPVEKST- OG KULTURSENTER 

Rektor orienterte om status i prosessen, og presenterte tegninger av 
nybygget som er i ferd med å komme opp. Samarbeidsutvalget får 

beskjed når det blir brukermøte om uteområdet. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
 

 

Neste møte blir på vårhalvåret. Leder kaller inn. 

 

 

 
 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 

 


