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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 3- 2017/2018 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 

torsdag 1. februar kl. 18.00-20.00 på Spiren 

 
Til stede: Marie Merakerås Nesset og Gunvor Jørstad (FAU), Malin Thorsen Følstad (elevrådet), Solfrid 
Reitan (pedagogisk personale), Mari Sjømæling (andre ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai 
Skjesol (rektor). 
 
Forfall: Terje Vang, Siri Lill Søraas, Aksel Stuberg Sende, Solfrid Reitan og Allan Lønvik. 
 
 

SAKLISTE: 

 

SAK 11-17/18 GODKJENNING AV REFERAT FRA 07.12.2017 
Vedtak:  Godkjent 

 
SAK 12-17/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak:  Godkjent 

 

SAK 13-17/18 PLAN FOR OPPFØLGING AV §9A 

   Rektor presenterer første utkast til kommunal plan 
Innspill fra SU/SMU: Overgang barneskole – ungdomsskole bør også inn. Foreldrenes rolle 

bør tydeliggjøres. Viktig at vi beholder fokuset på elevene og ikke på 
papirene. 

 

SAK 14-17/18 BRUKERUNDERSØKELSER  

Vi gjennomgår resultater fra elevundersøkelse og 
foreldreundersøkelsen 

Vedtak:   Tas til orientering. Jevnt over gode resultater. Noen ting som kan tas tak 
i i de ulike organene. Elevrådet ønsker å arbeide mer med at alle elever 
skal tørre å si fra. 

 

SAK 15-17/18 KVALITETSPLAN  
Status og fokusområder: Ligger an til to hovedsatsinger – livsmestring 

og digital læring. 
Vedtak:   Tas til orientering. 

 

SAK 16-17/18 AKSET  
Status og utviklingsprosjekter. Prosjektperiode og 

prosjektlederressursen er over til sommeren. Det arbeides med modell 

for videre samledeles. 
Innspill fra SU: Viktig at noen har overordna ansvar for å drive AKSET videre som 

fellesskap. 
 

SAK 17-17/18 MØTER I SAMARBEIDSUTVALGET 

Forslaget fra SU ved Sakshaug skole om felles SU-møte for skolene i 

Inderøy er mottatt av ass.rådmann og rektorgruppa. Det vurderes om 

siste møte i vår eller første til høsten er best. Har SU innspill til neste 

års møteplan? 
Vedtak:   Fire møter i året er passe. Første møte sist i sept. Første møte kan være 

felles for kommunen, kan fungere som felles opplæring av nye 
representanter. 

 



 

Eventuelt: 

- Saker fra politikken: Utforming av mandat for ny strukturutredning fra skole og barnehage 

er i gang, behandles politisk i mars.  

 
- Nasjonale prøver: Gjennomført på 5. trinn i lesing (norsk), engelsk og regning. Gode 

resultater for Sakshaug. Lærerne i klassen bruker resultatene sammen med annen 

kartlegging på individnivå. På klasse- og skolenivå analyseres behov for å arbeide med ulike 

emner og oppgavetyper. På kommunenivå følges utvikling over tid. 
 
 

Ref.: Ingrid  


