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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 1- 2016/2017 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 
onsdag 16. november kl. 17.00-19.00 på skolens personalrom. 

 
Til stede: Marie Merakerås Nesset (FAU), Simen K. Reitan, Maja N. Gausen og Maria Sem (elevrådet), 
Solfrid Reitan og Kristofer Aune (pedagogisk personale), Ida Dalum (andre ansatte), Mads Nervik 

(folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor).  

 

Frafall: Kosom Skaale og Øystein Kvistad (FAU) 

 
 

SAKLISTE: 

 
SAK 1-16/17  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 2-16/17  KONSTITUERING 
Vedtak: Marie Merakerås velges som leder i SU og SMU, Kosom Skaale velges 

som nestleder i SU og SMU, med forbehold om at det godkjennes i FAU. 
 

SAK 3-16/17  VIRKSOMHETSPLAN 

   Utkast ligger på heimesida under "Planer"  

 
Vedtak:  Ingen merknader. Virksomhetsplan tas til orientering.  
 

SAK 4-16/17  HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 

Gjeldende handlingsplan ligger på heimesida. Skolen arbeider med en 

fyldigere del om forebygging. Felles overbygging i kommunen. 

 
Vedtak:  SMU ber om å bli oppdatert på neste møte.  

 

SAK 5-16/17  AKSET KULTUR- OG SKOLESAMFUNN 

 Status. Videreutvikling av uteområdet. 

   

Leder og nestleder i elevrådet har vært på møter sammen med elevråd 
på Indus og Ivgs. Saker de har jobba med er trivselsregler for AKSET 

og offisiell åpningsseremoni. 

 

Mads og Marie var som publikum veldig fornøgd med 

åpningsforestillinga.  

 
Lærerne er i gang med fagsamarbeid på tvers. 10 treffpunkt mellom 

alle skoleslag i løpet av året. 

 

SFO samarbeider med kantina om ettermiddagsmåltid. 

 
AKSET har samarbeid med Nord universitet om å lage en film om 

prosessen fra åpninga og fram mot 2018. Trøndelag forsking og 

utvikling skal drive følgeforskning på etableringsprosessen i AKSET. 

 



Offisiell åpning av skatebowl blir til våren. FAU har støtta bowl med 

65.000 kr og støtter Prestlia med samme sum. Det er etablert ei 

utegruppe bestående av representanter fra elever, foresatte og ansatte. 

Den kobles nå sammen med arbeidsgruppa for bowl, hvor også 

idrettslaget og ungdomsskolen er representert. Utegruppa skal ha et 

møte før jul. 
 

Vedtak: SU kom med ideer til utendørs ur med visere. Innspill til utegruppa ang. 
flytting av ballbinge, isflate, volleyballnett, fotballtennis, leskur, 
tildekking av bowl på vinteren. SMU ber om oppdatering fra utegruppa 
på neste møte. 
 

SAK 6-16/17  TILSYN 

Skolen har i november tilsyn fra Fylkesmannen: "Skolens arbeid med 

elevenes utbytte av opplæringen". Lærere, og representanter for elever 

og foresatte blir involvert. 

 
Vedtak:  Tas til orientering. 
 

SAK 7-16/17  VEDTAK SKOLESTRUKTUR FRA 19.09.2016 

Orientering og oppfølging av vedtak. Protokoll med vedtak ligger på 

kommunens heimeside. Rådmannen er i gang med oppfølging av 
vedtaket, og det er planlagt samarbeidsmøter mellom alle rektorene og 

aktørene i AKSET, og mellom rektorene og hovedutvalg Folk.   

 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 
 

 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 


