
Sandvollan, 07. juni 2018 
 

Referat møte i Samarbeidsutvalget og 
Skolemiljøutvalget ved Sandvollan skole og 

barnehage 
Tid: Tirsdag 07. juni kl. 16:30 – 18:30 
Sted: Formingsrommet på skolen 
 

Representerer:  Fast: Vara: 
Elevene Erik Strugstad 

Elisabeth Ferstad 
Peder Bragstad 
Berit Rannem 

FAU skole Ståle By  
Anita Meistad  
Robert Hansen 

Lars Kvam 
Robert Hansen 

FAU barnehage Hildegunn Nordtug 
Stian Westerhus 

Torgunn Brandtzæg 

Ansatte i barnehagen Bodil Myhr 
Kristin Holmen Sundnes 

Ann Magritt Dahl 
Nina-Bente Løfblad 

Undervisningspersonale  Håkon Mjømen Tone Westrum 
Andre ansatte skolen Ann Kristin Bragstad Mari Manka  

Kommunen Lena Oldren Heggstad 
Torhild Buran (enhetsleder) 

 

 
Sak 15-17/18 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 16-17/18 
Kvalitetsplan for oppvekst 
SU gir en uttalelse.  
Planen vil evalueres årlig. Mange synes det er bra at vi har fått en felles plan for barnehage 
og skole. Beskrevet hvilke utfordringer vi må jobbe mer med. 
Gjennomgang av planen først før vi deler oss i grupper og skriver høringsuttalelse. Det er to 
fokusområder: livsmestring og digitalisering. 
Rektor sender inn høringsuttalelsene på vegne av SU. 
 
Sak 17-17/18  
Tilsyn 
Nytt i internkontrollpermen, barnehage og skole.  
En perm på skolen som er oppdatert, finnes både digitalt og i perm. Barnehagens perm vil 
være ferdig oppdatert før 1. september d.å. 
 
Viser fram siste nytt i permen:  
Ett skriv som handler om smittevern.  
Ett skriv som omhandler sikkerhet på tur. Blant annet at ved ferdsel ved sjø og vann skal det 
være med voksne med livredningsbevis.   
 



 
 
 
Sak 18-17/18 
Årsmelding i SU/SMU – Evaluering  
 
Hvilke saker har vi behandlet? 

- Tilsyn miljørettet helsevern 
- Elevundersøkelsen 
- §9A – elevenes læringsmiljø 
- Onsdagsfri for 1.klasse 
- Årsplan for barnehage 
- Grendeskolene i Akset 
- Informasjon og orienteringer 

 
Hvordan har arbeidet vært? 
Ingen som har spesielle bemerkninger, og det tyder på at det har vært greit. 
Varierer mye hvor mange saker det er, men viktig å få tatt opp ting å få informasjon. 
 
Hva har vi fått til? 
Fått tatt opp en del saker, og det var stort engasjement på møtene i høst. 
 
Hva bør vi arbeide videre med neste år? 
Oppvekstsaken og skolestruktur vil bli en aktuell sak neste år. 
Ellers er elevundersøkelser og brukerundersøkelser naturlige tema.  
I tillegg er noen av de andre punktene vi har hatt for oss i år naturlig også neste år, som 
f.eks. §9A – elevenes læringsmiljø.  
Det er viktig at vi har SU/SMU-møter, da vi møtes på tvers av områder. Det virker samlende.  
 
Sak 19-17/18 Informasjon og orienteringer 

a) Fra politikken 
Vi er opptatt av kvaliteten i skole og barnehage. Nevner noen områder som har vært fokus 
på i politikken i det siste:  

- Jobber med å forbedre opptak i barnehagen 
- Utfordringer i forhold til §9A, kanskje spesielt på ungdomsskolen, en del utfordringer 

med ungdom i kommunen. 
- Barnevern i fokus. 

 
b) Fra elevrådet 

Har hatt elevrådsmøte i april, tenkte å komme i gang med trivselsledere, men mye aktivitet 
og fridager i mai, gjorde at vi ikke kom i gang med det.  
Rektor har planer om å starte med trivselsledere til høsten.  
 

c) Fra FAU barnehage  
Ingen spesielle saker, som har kommet inn fra foreldre. 
 

d) Fra FAU skole 
Har hatt et møte, tok opp en del praktiske ting i årshjulet.  Men det er kjøpt inn 
basketkurver, skal høre med vaktmesteren for å få satt opp dette. 
En del foreldre er kritiske til svømmeundervisninga; problemet er lang pendlevei på 
svømming. 
Blir en sak til høsten om dette. 
 



e) Fra skolen – framtidig barnehage og skolestruktur. 
Skal ikke si så mye om dette. viser fra framdriftsplanen og de ulike utredningsalternativene.  
Det berører Sandvollan skole (ikke barnehagen) i fht. mulig utvidelse av kretsgrensene.  
  

f) Fra barnehagen 
Bemanning; vi har fått en ny bemanningsnorm. Vedtatt i Stortinget i slutten av mai. Har 
vedtatt det som har vært vanlig i de fleste barnehager i mange år. Vi kommer til å tilsette for 
å fylle bemanningsnormen. Holder på med ansettelser nå.  
Barnehagen har fullt fra høsten.  
I det siste har det vært en del fravær blant ansatte. Flere langtidssykmeldinger, noe som gjør 
at man «holder fortet», prioriterer de viktigste arbeidsoppgavene og det blir mindre 
utvikingsarbeid o.l. fram mot sommeren.  
I Trollhaugen har det vært dugnad siden i høst, og gapahuken begynner å ta form. Har fått 
5000,- kroner fra grunneierlaget.  
 
 
Vi fortsetter med punktet «informasjon og orienteringer» på saklista også neste år, da 
gruppa mener det er interessant for SU/SMU å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt 
omkring.  
 
Sak 20-17/18 
Eventuelt 
Har ikke mottatt noen saker.  
 
 
 


