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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 1- 2017/2018 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 
torsdag 28. september kl. 18.00-20.00 på Spiren 

 
Til stede: Gunvor Jørstad (FAU), Siri Lill Søraas og Malin Thorsen Følstad (elevrådet), Ida Dalum 
(andre ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor).  

 
Frafall: Marie Merakerås Nesset og Terje Vang (FAU), Aksel Stuberg Sende (elevrådet), Solfrid Reitan 
og Kristofer Aune (pedagogisk personale).  

 
 
 

SAKLISTE: 

 

SAK 1-17/18  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med følgende merknad: Allan 
Lønvik tar over for Kristofer Aune, Mari Sjømæling tar over for Ida 
Dalum. 

 

 

SAK 2-17/18  KONSTITUERING 
Vedtak: Utsettes til neste møte, 30.11, siden vi mangler så pass mange. Marie 

M. Nesset fortsetter som sittende leder fram til da. 
 
 

SAK 3-17/18  KVALITETSPLAN FOR SKOLE OG BARNEHAGE  

Inderøy kommune arbeider med en felles kvalitetsplan for barnehage 
og skole. Den skal være ferdig til desember i år. 

 
Vedtak:   Vi foreslår at den presenteres i felles SU-møte for hele kommunen 30.11. 
 
 
SAK 4-17/18  HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG NY §9A I OPPLÆRINGSLOVA 

Fra 1. august 2017 trådte nye §9A i kraft. Den slår fast, at alle elever 

har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. Skolen har en gjeldende handlingsplan mot mobbing, men 

arbeider med en overordna sosial handlingsplan hvor denne inngår. 

Den overordna planen skal beskrive og dokumentere hvordan skolen 
arbeider forebyggende og systematisk for et trygt og godt skolemiljø, og 

skal være ferdig i løpet av høsten. Elevrådet involveres i arbeidet, og 

har allerede kommet med gode innspill. 

 
Vedtak:  Vi foreslår det nye regelverket tas opp som tema i et felles SU-møte 

30.11. 
 

 

SAK 5-17/18  TILSYN FRA FYLKESMANNEN OG ARBEIDSTILSYNET 

Skolen har i vinter hatt to tilsyn. Tilsynet fra Fylkesmannen, som gikk 

på elevens læringsutbytte, og er nå lukka. Vi venter fortsatt på svar fra 
Arbeidstilsynet. 

 



Vedtak: Tas til orientering. 

 
 

SAK 6-16/17  AKSET KULTUR- OG SKOLESAMFUNN 

Vi er inne i siste året av en to-årig prosjektperiode for å utvikle 

strukturer og kultur for samhandling i AKSET. Et nytt pilotprosjekt i 
år, er et tverrfaglig prosjekt med kunstfag og matematikk. 

Kunstnerlærere og mattelærere fra barneskolen, ungdomsskolen, 

videregående og kulturskolen har funnet sammen på tvers for å bruke 

kunstfaglige metoder for å nå kompetansemål i matematikk. Hos oss 

er det 5. trinn som deltar i pilotprosjektet. Ellers fortsetter 
fagsamarbeid på tvers av enhetene, og møtepunkt mellom elever i alle 

aldre som i fjor. Det vil også i år bli noen felles markeringer, f.eks. som 

forrige fredag, da alle elevene i AKSET samla seg i idrettshallen for å 

danse Blimedansen. 

 
Vedtak: Tas til orientering. Det følges med interesse hvordan alle skolene i 

Inderøy kan samhandle med AKSET. 

 

 

Eventuelt: 

- Inderøy kommune har fått en felles overordna leseplan for barnehage og grunnskole. Den 
ligger på heimesida til kommunen. 

 

- Ingrid gikk gjennom skisse til Virksomhetsplan for 2018.  

 

- Møteplan for SU/SMU: 30.11, 01.02, 07.06. 

 
 

 

 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 


