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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Referat fra møte nr. 1- 2019/2020 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget torsdag 14. 

november kl. 16.00-18.00 på Sakshaug skole rom 8 (2. etasje) 

 
Til stede: Petter Vesterås og Kristine Fjeset (FAU), Theodor Strugstad og Tiril Røvik (elevrådet),  
May-Liss Gundersen (andre ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor). 
Ekstra medlemmer til SMU: Rune Sandberg (FAU) og Eivind Stai Skjesol (elevrådet). 
Frafall: Solfrid Reitan og Kari Fjerstad (pedagogisk personale) 
 
 

 

SAKLISTE: 

 
 

SAK 1-19/20  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent med tilleggssak 7-19/20  

 

 

SAK 2-19/20  KONSTITUERING 
 Se informasjon om SU/SMU på http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-

su-driftsstyre-ds.462837.no.html  

 Møteplan for SU/SMU skoleåret 2019-20: 14.11, 27.02, 04.06 
 
Vedtak: Petter Vesterås ble valgt som leder i SU og SMU, Tiril Røvik ble valgt 

som nestleder i SU og SMU 
 

 

SAK 3-19/20  SKOLEMILJØ 

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

heimesida.  
Vi prøver ut nytt verktøy for sosiometrisk undersøkelse: 

Klassetrivsel. Vi skal ta en runde på hvordan det kan brukes, og 

rådfører oss kommunens personvernombud. 

Elev- og Foreldreundersøkelsen gjennomføres før jul.  

Foreldreundersøkelsen sendes i år ut som sms. Resultater fra 
undersøkelsene vil følges opp i elevråd, FAU og skolemiljøutvalg etter 

jul. 

Skolen/AKSET/kommunen skal i år i gang med ei toårig 

satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir). 3 barnehager 

og 2 skoler er med for Inderøy. Liv Signe Saxhaug Munkeby er 

ressursperson skolene (oss og ungdomsskolen). Elever og foresatt 
involveres. 

SMU ser på innspill fra ansatte, elever og foresatte til 

prosjektplan for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, og trekker 

fram noen punkt som særlig interessante: 
 
Vedtak:   SMU syns det er veldig spennende med uteskole. Elevene kan bli slitne 

av å sitte inne hele dagen. Ansattrepresentanten forteller om en 
alternativ organisering av mat og helse som prøves ut i år, ved å bruke 
nærmiljøet annenhver uke. Politikerrepresentanten forteller om et 
prosjekt som er igangsatt ang. uteområdene rundt skoler i kommunen. 

http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su-driftsstyre-ds.462837.no.html
http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su-driftsstyre-ds.462837.no.html


   SMU er opptatt av god kommunikasjon, og hvordan vi snakker til 
hverandre. Trygghet og tillit er det aller viktigste, og det er avgjørende 

hvordan vi blir møtt. Viktig å ha felles forståelse for regler og rutiner. 
Elevene trekker fram fotballbingen som en arena hvor elevene må tenke 
over hvordan de snakker til hverandre. 

   Foreldene mener det er viktig at de blir godt kjent med 
hverandre, og trekker fra familiegruppene som et godt tiltak. Viktig å 
møtes utenom foreldremøter, bare for å være sosiale.   

 
 
SAK 4-19/20  VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 

Skolen deltar dette skoleåret i 3 større og mindre utviklingsprosjekter: 

Fagfornyelsen i samhandling med AKSET og utprøving av Ipad i lese- 

og skriveopplæringa (Desentralisert Kompetanseutvikling, DeKom), 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet). 
Vedtak:  Saken utsettes til neste møte. Tilgjengelig på kommunens heimeside. 
 

 

SAK 5-19/20  SKOLELUNSJ OG SKOLEFRUKT  

FAU ønsker i samarbeid med lokalt næringsliv å spandere skolelunsj 

en dag og skolefrukt en dag før jul. Ønsker tilbakemelding fra elever og 
ansatte etterpå. Har fått sponsa matvarer fra Rema 1000 og Coop 

Extra på Straumen. 

 
Vedtak: Elevrådet samler tilbakemeldinger fra klassene og sender til FAU. 

Plangruppa sender fra de ansatte. 
 
 

SAK 6-19/20  7. KLASSESKUR OG ØNSKER FRA ELEVRÅDET 

Elevrådet har noen spørsmål om 7.klasseskuret, som er trekkfullt. De 

legger også fram ei liste med ønsker fra klassene. 

 
Vedtak: Foreldrerepresentantene tar med seg saken om 7.klasseskuret til neste 

FAU-møte, og ber om at ønskelista fra elevrådet legges ved referatet fra 

dagens møte. Rektor svarer opp noen av punktene i neste elevrådsmøte. 
 
 

SAK 7-19/20 TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2020 
Skolen har sendt innspill til Trafikksikkerhetsforum (tidligere 

innsendte innspill fra FAU og oppfølging av tilsyn Miljøretta helsevern). 

 
Vedtak:  SMU ber om at det presiseres at overgangen ved Gruva er veldig 

trafikkfarlig.  
Planlagte tiltak for skilting ved parkeringsplassen må settes ut i livet. 

 
 

 

Orienteringssaker/Eventuelt: 

 
- Belysning i skolegården: På grunn av kapasitetsutfordringer har kommunen ikke klart å 

gjennomføre alle prosjekter på planen for 2019. Det jobbes med å få inn ekstern kapasitet, 

men det er foreløpig ikke på plass. Belysning ved barneskolen står først på arbeidslista 

når/hvis vi får inn bistand. 

Oppdatert informasjon i etterkant av møtet: Det har vært befaring på skoleområdet, 
og det planlegges ei lysmast på samme sted som den gamle har stått. Den nye blir høyere og 

med 4 lyskastere i ulike retninger. 

 

- Nytt kommunestyre, info fra politikken: Komité Folk har vedtatt revidert utgave av 
Overordna styringsdokument for oppvekst 2020-30, og revidert Ordensreglement for 



grunnskolen (med noen endringer som er omtalt i møteprotokollen).  

Se heimesida – Komité Folk møteinnkalling og møteprotokoll 12.11.2109: 

http://217.168.95.230/eInnsyn-ind/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=537 
 

 
Mer info om disse sakene i neste møte: 

 

- Fagfornyelsen: Nye læreplaner trer i kraft fra høsten 2020. Vi starta arbeidet med 

overordna del forrige skoleår, og samarbeider dette året gjennom DeKom* med 

Innherredsnettverket (Inderøy, Steinkjer, Verran), skolene i AKSET og Nord universitet. 
*desentralisert kompetanseutvikling, forankra hos Fylkesmannen 
 

- Sykefraværsprosjekt: Inderøy kommune er i gang med et storstilt nærværsprosjekt, hvor 

alle ansatte involveres. Ledersamlinger og medarbeiderskapssamlinger for alle.  

 

 

 
 

Neste møte: 27.02.20 

 

 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 
 

 

http://217.168.95.230/eInnsyn-ind/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=537

