
Sandvollan, 14. mars 2017 
 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved 
Sandvollan skole og barnehage 
tirsdag 14. mars, kl. 16.30 – 18.30 
Sted: Formingsrommet, skolen. 
 

 

Representerer:  Fast: Vara: 
Elevene Lise Stornes 

Ivar Skogseth 
Tuva Nessan 
Erlend Skogseth 
Fuglesang 

FAU skole Lars Kvam 
Ståle By 

Arne Rannem 
Arild Agle  

FAU barnehage Lisa Hjelde Lilleby 
Stian Westerhus 

Anne Sofie Staven 
Husby 

Ansatte i barnehagen Pia Sende 
Bodil Myhr 

Mari Gjølga 
Ann Magritt Dahl 

Undervisningspersonale  Tone Westrum Håkon Mjømen 
Andre ansatte skolen Ann Kristin Bragstad Kristin Mandelid 

Kommunen Thomas Herstad 
Lena Heggstad 

Kirsten Vist 
Berit Solveig Hamstad 

De som er understreket møtte. 
 
Thomas ønsket velkommen med bilder av elevene. 
 
Sak 17-16/17 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 18-16/17 
3 – årig plan for barnehagen. Innspill til satsingsområder.  
Bodil la fram tanker rundt barnehagens profil. Ønsker å videreføre arbeidet 
med friluftsliv, natur og miljø, helsefremmende arbeid gjennom fysisk aktivitet 
og kosthold, samt språk og pedagogisk dokumentasjon 
Innspill: IKT – data, musikk, estetiske fag. Mobbing, psykisk helse. 
Foreldre er veldig klare på at de ønsker at vi fortsetter med friluftsliv 



Prosessen videre: Samhandle med personale og foreldre. Viktig å arbeide med 
å spisse planen ved å løfte fram få områder. Vi kan likevel være gode på mye. 
Legge fram forslag i første SU-møte i høst. 
 
Sak 19-16/17 
Foreldreundersøkelsen i barnehagen. 
Gjennomgang av resultat.  
Innspill om behov for informasjon. Oppfordres til mer bruk av e-post. Bli mer 
konsekvens på hvordan vi kommuniserer. Få fram det vesentlige så det ikke 
drukner i info. Mari om viktigheten av skriftlig plan som brukes sammen med 
barna. 
Måltid og personaltetthet er også områder der vi har litt å gå på. 
Dette løftes inn i foreldremøtet i vår. 
 
Sak 20-16/17 
Til dialogmøte med hovedutvalg Folk 3. april. 

 Nasjonale prøver. Orientering fra rektor.  

 Tilstandsrapport 2016.  

 Samarbeid mellom skoler – rektor orienterer om pågående samarbeid. SU 
tenker samarbeid på flere områder. 

Thomas orienterte om møtet. Sammendrag av tilstandsrapport gjennomgått. 
Noe nedgang i elevtall i kommunen. 
Innspill: Fokus på det psykososiale skolemiljøet. Har noen egna verktøy og 
kommer inn tidlig før det vokser seg stort. Forebygging. Fokus på digital 
mobbing og foreldrenes rolle og kompetanse, samt personalets kompetanse. 
Felles kjøreregler viktig der det er mulig. Ivar forteller om nye regler, nye ting 
som er på gang. 
Resultat på grunnskolepoeng har økt de siste par år. 
Nasjonale prøver. Litt lavt på barnetrinn, høgere på ungdomstrinnet. Størst 
utfordring i engelskfaget. 
Om samhandling mellom skoler: 

- Lars om manglende økonomi til å reise til Akset eller til andre skoler 
- Faglig utbytte viktig 
- Lærende nettverk for ansatte – deling av kompetanse 
- Hvor henter vi gevinsten? Tanken bak? 
- Lars påpeker at det kan ta 10 år før kompetansen er på plass i alle fag. 
- Sandvollan har en del samarbeid med andre på diverse idrettsdager osv. 

Hele SU er invitert. 
 
 



Sak 21-16/17 
Fra FAU barnehagen 
Ingen saker 
 
Sak 22-16/17 
Fra FAU skolen 
Ingen saker. 
 
Sak 23-16/17 
Fra Elevrådet 
Ingen saker.  
Framover ønsker elevrådet å arbeide med hvordan idrettsbanen skal brukes 
best mulig. 
Ivar opptatt av at alle skal kunne spille fotball hver dag. 
 
Sak 24-16/17 
Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Bodil Myhr 
Ref. 
 
 
 
 
 
 


