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SAMARBEIDSUTVALGET OG SKOLEMILJØUTVALGET 

 
Møte nr. 2- 2016/2017 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget torsdag 23. 
mars kl. 19.00-21.00 på Spiren (SFO-rommet). 
 
Innkallinga gikk til: Marie Merakerås Nesset, Kosom Skaale og Øystein Kvistad (FAU), Solfrid Reitan 
og Kristofer Aune (pedagogisk personale), Ida Dalum (andre ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid 
Stai Skjesol (rektor). Simen K. Reitan, Maja N. Gausen og Maria Sem (elevrådet) fikk innkallinga seint. 

 
Frafall: Øystein Kvistad, Marie Merakerås Nesset, Ida Dalum, elevrådet. 

 

 

SAKLISTE: 
 

SAK 7-15/16  GODKJENNING AV REFERAT FRA 16.11.16 
Vedtak: Godkjent 

 

SAK 8-16/17  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent med riktig dato 
 

SAK 9-16/17  ELEVUNDERSØKELSEN OG NASJONALE PRØVER 

Gjennomgang av årets resultater og oppfølging. Skolen bruker 

elevundersøkelsen og nasjonale prøver for å arbeide mer målretta med 

læringsmiljø og læringsutbytte. Begge gir nyttig informasjon til skolen 
om hvilke områder vi lykkes med og hvilke som trenger større fokus.  

    
Vedtak:  Møtet var ikke vedtaksdyktig, men kom med innspill: 
 

Elevrådet har gitt innspill til fysisk læringsmiljø og uteområdet. 
Fokusområde for arbeidet med psykososialt miljø i vår vil være hvordan 
vi snakker til hverandre og om hverandre. Tatt opp i elevråd, følges opp 
av ansatte og foresatte. 
Inderøy kommune bør ha et felles program mot mobbing. 

 
Skolen ser resultater på nasjonale prøver sammen med annen 
kartlegging. I tillegg til ferdighetene lesing og regning trengs erfaring 
med datamaskin og prøvesituasjoner. 

 

SAK 10-16/17 TILSYN  

Skolen er i gang med oppfølging av rapport fra Fylkesmannen. 

Lærerne har så langt jobba intensivt med læreplananalyse og lokale 
læreplaner, og med innholdskrav til utviklingssamtalen og 

halvårsvurdering. Vi skal videre arbeide sammen med PPT om IOP 

(individuell opplæringsplan for elever med spesialundervisning), samt 

med systematisering av elevenes egenvurdering og vurdering av behov 

for morsmålsundervisning.  
 

Vedtak:  Innspill: Fau oppfordres til å komme med innspill til utviklingssamtalen 
og hvordan de best kan forberede seg. 



 

SAK 11-16/17 SAMARBEID I AKSET OG MELLOM SKOLEN I INDERØY 

Nye samarbeidsarenaer i AKSET siden forrige møte: Fredagsscenen (se 

info på skolens heimeside) og temadager som samefolkets dag (6. 

februar) og internasjonal dag (27. april). 

 
Lærerne i Inderøyskolen er fordelt i faggrupper med engelsk eller 

matematikk, og har til nå hatt to samlinger. Faggruppene fortsetter 

neste skoleår. 
 

Vedtak: Kort orientering 
 

SAK 12-16/17 KVALITETSPLAN FOR OPPVEKST 

Temaplan under kommuneplanens samfunnsdel og overbygning for 

Kvalitetsplan for grunnskolen. Tilgjengelig på kommunens heimeside. 

 
Vedtak:  Kort orientering 
 

SAK 13-16/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015-16 

Evaluering ut fra kommunens egne målsettinger.  

 
Vedtak: Kort orientering 
 
 

 

 

 

Neste treffpunkt: Dialogmøte med hovedutvalg Folk, ordfører, samarbeidsutvalgene for alle 
skolene og rektorgruppa – mandag 3. april kl. 19. Egen innkalling kommer. 

 

 

 

Ref. Ingrid 


