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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 1- 2017/2018 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 

mandag 22. oktober kl. 16.15-18.00 på Sakshaug skole rom 8 (2. etasje) 

 
Innkallinga går til: Marie Merakerås Nesset og Terje Vang (FAU), Tuva Røvik og Emil Viken Axelsson 
(elevrådet), Solfrid Reitan og Britt Oddny Helgerud (pedagogisk personale), May-Liss Gundersen (andre 
ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor). 
Ekstra medlemmer til SMU: Bjørn Åge Fjeset (FAU) og Bjørn Viktor Brattsberg (elevrådet). 

 
 

 

SAKLISTE: 

 
SAK 1-18/19  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
 
Vedtak: Godkjent 

 

 

SAK 2-18/19  KONSTITUERING 
 
Vedtak: Leder: Marie Merakerås Nesset 
   Nestleder: Terje Vang 
   Sekretær: Ingrid Stai Skjesol 
 
 

SAK 3-18/19  SKOLEMILJØ  

Plan for oppfølging av §9A og handlingsplan mot mobbing ligger på 

heimesida. Skolen arbeider med å innarbeide nye rutiner i kjølvatnet 

av ny lovtekst og ny plan. Klassene arbeider med trivsel og 

klasseregler, og (3.)4.-7. skal gjennomføre sosiometrisk undersøkelse. 
Det er for tida fokus på narkotika i vårt distrikt, og det er 

ingenting som tyder på at Inderøy skiller seg ut i forhold til 

nabokommunene – verken i den ene eller andre retningen. Skolen er 

representert i SLT-teamet i kommunen, som bl.a. samordner 

rusforebyggende arbeid. 
 

Vedtak:   SU oppfordrer til å være våkne og følge med. 
 
 

SAK 4-18/19  VIRKSOMHETSPLAN 

Kvalitetsplan skole og barnehage i Inderøy er vedtatt, med de to 
hovedsatsingene på livsmestring og digital kompetanse. Disse 

hovedtemaene ligger til grunn for satsinger for Sakshaug skole 2018-

19, sammen med tverrfaglig samarbeid i AKSET. 

 
Vedtak:  Tas til orientering 
 

 

SAK 5-18/19  SKOLESTRUKTURUTREDNING 
 
Vedtak: FAU leverer høringsuttalelse fra Sakshaug krets. 



 
 

 

Orienteringssaker/Eventuelt: 

- Skolene i AKSET har tilsyn i høst i miljøretta helsevern i høst. 
- Status AKSET kultur- og skolesamfunn: Vi er i gang med første år uten prosjektleder. 

AKSET ledes av samarbeidsorganet (bestående av lederne for de seks virksomhetene), hvor 

er koordinerende leder (Ingrid i høst). Trøndelag forskning og utvikling har fulgt oss i de to 

prosjektårene, og har nå levert en rapport bl.a. med tips til videre utvikling. Vi skal arbeide  

med organisering av samhandling, felles utviklingsarbeid og forankring i alle ledd av 
virksomhetene. 
 

 

 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 


