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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Referat fra møte nr. 3 - 2017/2018 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget tirsdag 12. 

februar kl. 16.15-18.00 på Sakshaug skole, rom 8  

 
Til stede: 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 6-18/19  GODKJENNING AV REFERAT 22.10.18 
Vedtak: Godkjent 

 
 

SAK 7-18/19  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent 
 
 

SAK 8-18/19  ELEVUNDERSØKELSEN 
Gjennomgang av årets elevundersøkelse, gjennomført av 5.-7. trinn i 

desember. Tilgjengelig på skoleporten.no. Oppfølging: Blir tatt opp i 

elevrådet, personalet og fau. 
Vedtak:   Tatt til orientering. Positivt resultat. 

 
 

SAK 9-18/19  NASJONALE PRØVER 

 Gjennomgang av årets nasjonale prøver 5. trinn, også tilgjengelig på 

skoleporten.no. Oppfølging: Personalet bruker rapporter og oppgaver 

for å analysere hvordan undervisninga treffer ut fra målsettinger i 

læreplanene.  
Vedtak:  Tatt til orientering.  
 
 

SAK 10-18/19 TILSYN MILJØRETTA HELSEVERN 

 Gjennomgang av tilsynsrapport. Rapporten oppsummerer et godt 
hovedinntrykk. Frist for rettelse av avvik 1. mars, knytta til inneklima 

og trafikkforhold. 
Vedtak:  Tatt til orientering. SU får oppdatering i neste møte. 

 

 

SAK 11-18/19 UTKAST TIL NYTT ORDENSREGLEMENT 
 Gjennomgang av utkast til nytt ordensreglement, skal opp i 

hovedutvalg folk. Bakgrunnen er behovet for en oppdatering etter ny 

§9A i opplæringsloven. 
Vedtak: Tas til orientering. Politikerrepresentanten ber om at det kommer fram 

hva som er nytt når det skal opp i hovedutvalg folk, for å ha 
sammenligningsgrunnlag med den gamle teksten. 

 



 

SAK 12-18/19 OPPVEKSTURUTREDNING 

 Rapport etter tilleggsutredning ligger ute på høring sammen med 

hovedrapporten på inderoykommune.no. FAU kommer ikke til å sende 

ny høring, står fortsatt bak den de sendte i forrige høringsrunde. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

 

Orienteringssaker/Eventuelt: 

Status AKSET kultur- og skolesamfunn: 
- Flere gode eksempler på etablert samarbeid på tvers innad i AKSET: Lesestund på 

samefolkets dag og verdens bokdag, fremmedspråk- og monsterprosjekt. 

- I disse dager har vi et samarbeid med Dans i Trøndelag og dansegruppa Landing. 
Prosjektet Var vrimmel har tema medborgerskap, og er et godt eksempel på samhandling i 

AKSET, både på tvers av enhetene internt og med aktører i lokalmiljøet og omverdenen. 

Inderøyningen var i dag tilstede da 4. trinn og dans 2 fra Ivgs hadde ei felles økt med 
Landing. 

- Samarbeidsorganet (SO) er godt i gang med sitt første år med rullerende koordinerende 

leder, og har vedtatt å forlenge perioden til et skoleår om gangen. Ingrid fortsetter altså til 

sommeren. Samhandling i SO går bra, og nyter godt av rutiner og systemer som er bygd opp 

i prosjektperioden. Modellen utfordrer spesielt på tid til utadretta virksomhet og trykk på 

utviklingsarbeid. Meget vellykka felles planleggingsdag 2. januar med fokus på hva som er 
godt etablert i AKSET, og hva ambisjonene er framover. Utover våren vil vi spisse 

fagsamarbeidet mot noen felles satsinger. 

 

 

 
Ingrid Stai Skjesol 

Sekretær 


