
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen 

representert. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. 

Hva er grunnlaget for arbeidet i SU? 

Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier.  

Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter 

i skolesamfunnet. 

Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Samarbeidsorganer i skolen (og det øvrige hjem-skole-samarbeidet) skal styrke elever og 

foreldres mulighet for medvirkning i skolen. 

 

SU er også skolemiljøutvalget ved skolen. 

 

Hvem er medlemmer av samarbeidsutvalget? 

I Opplæringslova, § 11-1, står det hvem som er medlemmer av samarbeidsutvalget:  

o To representanter for undervisningspersonalet  

o En representant for andre ansatte 

o Skal velges av og blant alle ansatte, ikke av organisasjonene 

o To representanter for foreldrerådet  

o Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet.  

o Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter til 

samarbeidsutvalget, lederen av FAU skal være den ene av disse to. Det velges også to 

personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget.  

o To representanter for elevene  

o Den enkelte kommune regulerer nærmere hvordan elevene skal peke ut 

elevrepresentantene. Det mest vanlige er at de to elevene kommer fra elevrådet. En 

forutsetning er at elevrepresentantene skal representere alle elevene på skolen. 

(Kravet om elevråd gjelder ikke for 1. – 4. klasse.). Elevrepresentantene skal ikke 

være til stede under saker som omfattes av taushetsplikt etter lov og forskrifter.  

o To representanter for kommunen.  

o Den ene representanten for kommunen skal være rektor. 

 

SU kan uttale seg om følgende:  

o Forslag til budsjett 

o Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen 

o Plan for hjem-skole-samarbeid 



o Skolevurdering 

o Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene 

o Skolens informasjonsvirksomhet 

o Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket 

o Fritidsaktiviteter 

o Skoleskyss 

o Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres 

o Ordensreglementet 

 

Rektor har en nøkkelrolle  

o Rektor skal legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere og utvikle seg etter 

intensjonene.  

o Rektor må sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg. 

o Rektor kjenner skolens virksomhet og når ulike saker har frister osv. Derfor har 

skoleleder en nøkkelrolle når det gjelder å lage en års-/aktivitetsplan for 

samarbeidsutvalget. Når er fristen for innsending av skolens budsjett? Når må da 

samarbeidsutvalget og andre drøfte saken? Når bestemmes utviklingsområder for 

skolen? Når må råd og utvalg gi innspill? 

o Rektor har også i samarbeid med leder av SU, en sentral rolle i oppfølging av vedtak i 

samarbeidsutvalget og skal melde tilbake hvordan vedtakene er fulgt opp og hvilke 

konsekvenser de fikk. 

 

Så fort som mulig etter skolestart om høsten holdes det første møtet. Representanter til 

samarbeidsutvalget bør være valgt innen 1. september. 

 

Forslag til dagsorden: 

o Konstituering, valg av leder, nestleder og sekretær. 

o Gjennomgang av samarbeidsutvalgets mandat, hva betyr det å være rådgivende, 

hvor stor innflytelse har utvalget osv.  

o Nødvendige rutiner for kontakt med elevrådet, FAU, personalet, 

kommuneadministrasjonen, politikerne. 

o En første skisse over møteplan for samarbeidsutvalget. 

o En første skisse til en helhetlig plan for møter i elevråd, FAU, personalgruppene, 

skoleledermøter, politisk møtekalender osv.  

o En første skisse over saker samarbeidsutvalget skal behandle (Se avsnittet ”Hvilke 

saker kan samarbeidsutvalget behandle?”)  

o Rutiner for melding av saker, saksforberedelse, referat osv. 

 

Regelmessige møter mellom samarbeidsutvalgets leder og rektor  



Når møteplan for samarbeidsutvalget er lagt, må rektor og utvalgets leder legge rammer for 

sitt samarbeid. Det kan brukes e-post, sms, telefon og møter. Godt forarbeid og god 

oppfølging av møtene i samarbeidsutvalget gjør utvalgsjobben lettere og mer oversiktlig, og 

større sjanse for at utvalget blir ”gjøre-gruppe” mer enn ”prate-gruppe”.  

For- og etterarbeid er bl.a.: aktuelle saker, meldte saker, oppfølging av saker, oppsett av 

sakslister, saksdokumenter, hvordan sakene skal håndteres, hva trengs av informasjon m.m.. 

Referater  

Det skal skrives referat fra møtene i samarbeidsutvalget. Referatet skal vise hvem som var til 

stede, hvor/når møtet ble avholdt, hvilke saker som ble drøftet, hvilke vedtak som ble gjort, 

ansvar for oppfølging, hvordan saken evt. skal følges opp og frist.  

Referatene skal sendes de andre rådene og utvalgene ved skolen. Medlemmene i 

samarbeidsutvalget har et særlig ansvar for å gjøre utvalgets arbeid kjent. 

Kommunen kan delegere avgjørelsesmyndighet til samarbeidsutvalget  

I Opplæringsloven § 11-1 åpnes det for at kommunen kan gi samarbeidsutvalget 

styringsoppgaver og dermed fullmakter – altså avgjørelsesmyndighet - på nærmere 

avgrensede områder.  

Samarbeidsutvalgets medlemmer kan selv ta initiativ overfor kommunen for få 

avgjørelsesmyndighet. §11 i Opplæringsloven gir bestemmelser for opprettelser av eget 

styre ved skolen og sammensetning av et styre. Kommunen kan også velge å oppnevne 

samarbeidsutvalget som styre for skole. 

 

Det kan dannes felles utvalg for grunnskole og barnehage  

Det kan dannes et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og en kommunal barnehage (etter 

avtale kan det dannes tilsvarende med en privat barnehage). § 11-1 gir nærmere 

bestemmelser om dette. Dette er hensiktsmessig der hvor rektor også er øverste leder for 

barnehagen (noen steder kalles dette oppvekstsenter eller nærmiljøsenter), der barnehagen 

er i samme bygningsanlegg, eller der hvor barnehage og skole ligger tett ved hverandre og 

de har systematisk tilrettelagt samarbeid. 

 

Hva betyr det at samarbeidsutvalget skal være rådgivende? 

Samarbeidsutvalget skal gi råd om skolens virksomhet, om bruk av rammer, om innhold, om 

drift og utvikling av skolen osv. Rådene (vedtakene) i SU gis til rektor som skolens leder. Det 

er så utvalgets leder og rektors oppgave å redegjøre for hvordan vedtakene er fulgt opp og 

hvilke resultat det kan vises til. 

 



Samarbeidsutvalget kan også være høringsorganer i skolepolitiske saker, og gi sine råd til 

rådmann og ordfører. Samarbeidsutvalget må også ta opp forhold ved skolen som ikke 

fungerer tilfredsstillende og gi kommunen informasjon om dette. 

 

 

Hvem kan melde saker til samarbeidsutvalget 

Alle kan melde saker! FAU, elevrådet, skolens plangruppe (utviklingsgruppe), ansattes 

grupper kan melde saker gjennom sine representanter. Medlemmene i samarbeidsutvalget 

kan selv ta initiativ til å få saker på dagsordenen. Saker kan være ”til informasjon”, man kan 

be om ”synspunkter” eller om retningslinjer for hvordan partene kan medvirke og påvirke.  

Uansett hvem som melder saker – sakene må være godt forberedt, og alle må ha anledning 

til å sette seg inn i saken og gjøre nødvendig forarbeid. Det vil også sikre reell medvirkning. 

Når en sak skal meldes … 

o Gjør det skriftlig 

o Si hva saken gjelder 

o Si hvordan saken bør håndteres 

o Lag et forslag til vedtak 

o Si hvordan for eksempel ansatte, foreldre, elever skal informeres/involveres 

i for- og etterkant. 

 

Saksliste, utsendelse og vedtak  

Sakslisten med vedlegg (sakspapirer) sendes ut minst en uke før møtet. Faste punkter på 

sakslisten kan være: 

o Læringsmiljøet ved skolen  

o Referat fra forrige møtet  

o Eventueltsaker (det kan ikke gjøres bindende vedtak under eventuelt, 

medlemmene har ikke fått tilstrekkelig saksinformasjon og anledning til og 

drøfte med sine egne grupper (unntak kan gjøres i spesielle hastesaker)) 

o Orienteringssaker (saker der det ikke skal gjøres vedtak)  

 

Vedtak gjøres  

o I saker der samarbeidsutvalget er rådgivende organ, kan utvalget tilrå, be 

om, foreslå overfor skolens ledelse at________  

o Eller ta endelig avgjørelse i saker der samarbeidsutvalget eventuelt har fått 

delegert myndighet fra kommunen.  

o Vedtaket skal inneholde hvem som har ansvar for oppfølging, hvordan saken 

evt. Skal følges opp og frist.  

o Ønsker deres SU økt grad av delegert myndighet? 


