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SAMARBEIDSUTVALGET OG SKOLEMILJØUTVALGET 

Det kalles herved inn til møte nr. 2- 2015/2016 i Samarbeidsutvalget og 
Skolemiljøutvalget mandag 4. april kl. 18.00-20.30 på skolens personalrom. 
 
Til stede: Gjertrud Slapgaard (FAU), Sigrid Amalie Bratsberg og Sigrid Bjerke Denstadli (elevrådet var 
til stede på sak 8-13), Solfrid Reitan og Kristofer Aune (pedagogisk personale), Ida Dalum (andre 
ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor).  
Per Overvik (Staal, Inderøy idrettslag) var tilstede på sak 14-15/16. 
 

Frafall: Frank Smestad og Elisabeth Hammer (FAU), Anders Næss (elevrådet). 

 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 8-15/16  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent etter litt korrekturlesing og med merknader: Ida Dalum har tatt 

over etter Frode Voll (andre ansatte).  

 

 

SAK 9-16/17  GODKJENNING AV REFERAT FRA 09.11.15 
Vedtak: Godkjent. 
 
 

SAK 10-16/17 BRUKERUNDERSØKELSER 

 Før jul ble det gjennomført både elevundersøkelse, 

foreldreundersøkelse og lærerundersøkelse. Målet med alle tre er 

evaluering av elevenes læringsmiljø. Målet om en svarprosent på over 
80 blant foresatte ble nådd. Resultatene er gått grundig gjennom i alle 

utvalg, med unntak av elevrådet som står for tur. Resultatene viser at 

alle parter er jevnt over godt fornøyd med læringsmiljøet. 
 
Vedtak:  Samarbeidsutvalget tok rapportene til orientering, og drøfta noen tema 

som kan være interessante å følge opp i de ulike organene.  
 
 

SAK 11-14/15 AKSET KULTUR- OG SKOLESAMFUNN 

 Rektor orienterte om progresjon i byggeprosess og i innholdsprosess. 

Nybygg skal være klart for overtakelse 8. juli. Oppgradering av Elgen 
starter opp denne uka. Uteområdet skal ferdigstilles ved skolestart. 

 Innholdsprosesser for sambruk av rom og samhandling er i gang. 

Offisiell åpningsforestilling er planlagt 28. september. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

SAK 12-14/15 FAG- OG TIMEFORDELING 2016-17 

 Fra og med skoleåret 2016-2017 skal timetallet i naturfag for 5.-7. 

trinn utvides med 60 min pr. uke. Ny fag- og timefordeling for 

Sakshaug skole innebærer en omfordeling av fag slik at det økte 
timetallet totalt fordeles på 1.-3. trinn, altså 20 min. mer undervisning 

pr. uke. 



Vedtak:  Fag- og timefordeling tatt til orientering. 
 

 

SAK 13-14/15 RAMMER FOR SKOLEDAGEN høst 2016 

 På grunn av økte timetall de siste årene har de ytre rammene for 

skoledagen blitt for trang. Sambruk av rom og uteområde på Akset 
krever også en endring av rammer. Forslag til ny ramme for 

skoledagen f.o.m. høsten 2016 innebærer at alle starter kl. 8.15 hver 

dag, og slutter 13.45 – med unntak av torsdag, da alle slutter 12.45, 

og 1.-3. trinn slutter 11.45 onsdager. 
 
Vedtak: Samarbeidsutvalget støtter forslaget. 
 
 

SAK 14-14/15  kl.19 UTREDNING AV FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I INDERØY  

Referansegruppa ved Sakshaug skolekrets består av samarbeids-

utvalget (foresatte og ansatte), tillitsvalgte, repr. for lag og foreninger. 
Referansegruppa drøfta problemstillinger fra arbeidsgruppa. 

Oppdateringer i utredningsarbeidet legges fortløpende på heimesida:  
 
    http://www.inderoy.kommune.no/utredning-skolestruktur.377444.no.html 

  
 

 

 

 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 


