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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 4- 2017/2018 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 

torsdag 7. juni kl. 18.00-19.00 på SFO-rommet 

 
Innkallinga går til: Marie Merakerås Nesset, Terje Vang og Gunvor Jørstad (FAU), Solfrid Reitan og 
Gry Gullbrekken (vara pedagogisk personale), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor). 
 

Frafall: Siri Lill Søraas, Malin Thorsen Følstad og Aksel Stuberg Sende (elevrådet), Mari Sjømæling 
(andre ansatte) 
 

 

SAKLISTE: 

 

SAK 18-17/18 GODKJENNING AV REFERAT FRA 01.02.2017 
Vedtak:  Godkjent 

 

SAK 19-17/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak:  Godkjent 

 

SAK 20-17/18 KVALITETSPLAN 

 Høringsutkast vedlagt. 
Vedtak: Rektor sender referatet med SU sine innspill til assisterende rådmann: 

Savner tydeligere sammenheng mellom de to temaene/ 
satsningsområdene. Savner det overordna perspektivet, f.eks. 
samhandling i AKSET, og AKSET som ressurssenter for hele kommunen. 
IKT: Viktig at det framheves at det skal være likeverdig tilbud mellom 

skolene. Mye fokus på utstyr, savner innhold. 
 
SAK 21-17/18 AKSET KULTUR- OG SKOLESENTER 

Strategisk plan for 2018-2023 vedlagt 
Vedtak:  Rektor orienterte om videre organisering av AKSET. Vi fortsetter som 

seks enheter uten felles prosjektleder. Samhandling i AKSET samordnes 
i samarbeidsorganet (ledere for enhetene), som ledes på omgang mellom 
enhetene. Sakshaug skole starter, Ingrid er koordinerende leder høsten 
2018. Strategisk plan skal være retningsgivende for utvikling og 
samhandling i AKSET. Tas til orientering. 

 

SAK 22-17/18 SKOLEMILJØ 
Vedtak:   Rektor orienterer kort om arbeid med §9A gjennom det første året. 

Elevrådet har arbeidet med plakatkonkurranse, som oppfølging av 
elevundersøkelsen. De har tatt ut to plakater som er trykt opp. Elevrådet 
har sjøl gått rundt i klassene med plakater for å henge opp, og de vil 

presentere dem for foresatte på sommeravslutninga.  
Tas til orientering.  

 
SAK 23-17/18 MØTER I SAMARBEIDSUTVALGET 

Evaluering av året 
Vedtak:  Har vært en fordel at vi har hatt såpass mange møter, 4 møter totalt.  

SU på Sakshaug opprettholder ønsket om felles skolering til høsten for 
SMU og FAU for alle skolene i kommunen, bl.a. orientering om §9A. 
Første SMU-møte må være felles for alle.  



 

Infosaker/eventuelt: 

- Saker fra politikken: Orientering om prosess ang. skolestruktur 

- Avrunding av skoleåret: Sommeravslutning 19. juni 

- Satsningsområder for neste skoleår i tråd med kvalitetsplan og strategisk plan for AKSET 
 

 

  

Ref.: Ingrid 


