
 

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget og 
Skolemiljøutvalget ved Sandvollan skole og 

barnehage 
Tid: 25. febr kl. 16.30-18.30 
Sted: Sandvollan skole 
 
Tilstede på møte:  

Representerer:  Fast: Vara: 

Elevene Madelene Brønlund Pettersen 
Leon Ressem 

Lovise Skogset 

FAU skole Anne Marie Klepp 
Lise Hustad 
Sigrid Ulvin 

Brit Elin Aas 
Hege Beate Skjelvan 

FAU barnehage Margrete Neergård Jensen 
Jonas Hesby 

Åsmund Borgsø  
Knut Stene 

Ansatte i barnehagen Bodil Myhr 
Mari Gjølga  

Nina Østgård 
Nina Bente Løfblad 

Undervisnings-
personale  

Marthe Gullberg Larsen Eva Merete Stornes Nyborg 

Andre ansatte skolen Mari Manka Kristin Mandelid 

Kommunen Ragnhild Vennes (politiker) 
Torhild Buran (enhetsleder) 

 

 
Sak 9-19/20 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Godkjennes.  
 
Sak 10-19/20 
Elevundersøkelsen og skolegårdsundersøkelsen.  
5.-7. trinn er utvalget som svarer på elevundersøkelsen. Jevnt over bra score på de fleste 
punkter. Må jobbe mer med punktet arbeidsro, lav score også i fjor (Arbeidsforhold og 
læring). Scorer også noe lavt på bruk av pc/data/internett i skolearbeidet.  
 
Sak 11-19/20 
Foreldreundersøkelsen i skole 
Siste undersøkelse er gjort i 2016. Jevnt over bra score, ligger jevnt med nasjonalt og 
tidligere score. Videre arbeid med resultatene fra undersøkelsen skal inn i elevrådet.  
Etter undersøkelsen ble det avholdt eget foreldremøte på SFO, dette ble positivt mottatt. 
Videre ble det bestemt at foreldremøte på SFO avholdes på høsten.  
 
Foreldreundersøkelsen i barnehagen 
Ute og innemiljø: 4,1 
Relasjon mellom barn og voksen: 3,8 
Barnets trivsel: 4,6 
Informasjon: 3,3 
Barnets utvikling: 4,2 
Medvirkning: 3,8 
Henting og levering: 3,8 
Tilvenning og skolestart: 4,3 
Tilfredshet: 4,1 



Personalet skal jobbe med dette. Dette skal det jobbes videre med, i samarbeid med den nye 
styreren. Informasjon og stabilitet må det jobbes mer med.  
 
 
Sak 12-19/20 
Informasjon og orienteringer 

a) Fra politikken: Har behandlet ferdig saken med oppvekstsenter vest, NorConsult fikk 
prosjektet. Mange brukergrupper i sving, ansatte, foreldre, barn, organisasjoner osv. 
Kommunestyremøte i mai. Styringsdokument 2020/2030, mål, føringer og prosjekt, 
utviklet seg fra å omhandle mest oppvekstsenter vest til å bli et mer generelt 
dokument.  
Nasjonale prøver, 8.trinn, scorer lavt på engelsk. Vi går gjennom tallene mer på neste 
møte.  
Ordensreglement behandlet, sendt tilbake. Mye plikter, lite rettigheter.  
Orienteringssaker:  
- Forebyggende miljøteam, en del av familiesenteret, målgruppe 0-13 år. Jobber 

dag og kveld.  
- Vedtak om skolemåltid i grunnskolen. Rådmannen er oppfordret til å se på måter 

for å fremme ordning i Inderøy skolen.  
- Mat i bhg, utføres forskjellig, ønsker likeverdig tilbud. Samme foreldrebetaling. 

Utkast til plan, med økonomisk oversikt. Ønsker en større plan for mat og måltid.  
- Temamøte, kommunestyremøte, barneløftet, KS-prosjekt. Sammenslåing av 

kommunene. Positive tilbakemeldinger på møtet.  
- Interkommunalt samarbeid i Bvtj – Inderøy og Steinkjer. Steinkjer er 

vertskommune.  
 

b) Fra elevrådet: Ny lærerplan, fagfornyelsen, mer medvirkning fra elevene, læring på 
andre arenaer (eks ute), har diskutert fordeler/ulemper med lekse, og ulike måter det 
kan organiseres på. Skolegårdsundersøkelse, viser at voksne/lærere over alt der 
barna er. Kan være litt skummelt der det er mye trafikk/kjøring.  
 

c) Fra FAU barnehage:  
Situasjonen på Stella; variert behov for informasjon. Ønsker nytt møte med ledelsen.  
Saker som er diskutert: 
Trafikksikkerhetsutvalget 
50-lappen 
FORUT 
Planleggingsdager 
FAU sender ut eget referat fra sitt møte. 

 
d) Fra FAU skole:  

Bruker tid på å få endret vedtekter. Brønnøysundregister, jobber med å få FAU 
registrert. Ulik praksis ift klassekasser, ser på løsninger på dette. Ferier på SFO, ulik 
praksis på de forskjellige skolene, ulike grunner til dette (til tross for at ass rådmann 
sier at praksis er lik).  
Saker som har vært oppe: 
Trafikk 
 

e) Fra skolen:  
Trafikkutvalget, kontakt opp mot NorConsult, hatt runde på området for å se på ulike 
muligheter. NorConsult kommer med rapport. Forslag til utbedringer: Lys, bedre 
skilting, bedre merking hvor barna skal gå over veien.  



En del kjøring gjennom skolegården av nærliggende eiendommer. 4 parkeringsrekker, 
ulike dropsoner, trangt. Forslag om at parkering flyttes til der bussen stopper, 
dropsonen til bhg blir som den er. Det er prosjektmidler som brukes på dette, ikke av 
enhetens budsjett. Ønskelig med bhg og buss inn på området, resterende trafikk skal 
være nedenfor det gule huset.  
 

f) Fra barnehagen:  
Jobber med tilsetting av ny styrer, håper å ha dette klart i løpet av neste uke.  
Luna: tema er dyrene på gårdene, brukt mye tid på tilvenning hele høsten. 
Gaia: tema er huset i skogen, mye figurer, ulikheter, stort engasjement, opptatt av 
bokstaver, ellinger og rytme.  
Stella: rollelek, familielek, gårdsarbeid og anleggsarbeid. Har styrking så får delt 
gruppen. Tema er «æ e mæ å du e dæ»!  
Helios: jobber med treet. Bever, fått låne en beverskalle. Alle har jobbet med 
samefolkets dag. Har jobbet med Røde Kors sin førstehjelpspakke med Henry. Har 
vært mye på skolen med skolestarterne.  
 
Barnehagen velger å ikke delta på storforeldremøte 9.mars, da vi ønsker å bruke 
tiden på å utvikle barnehagen. Vi er på planleggingsdag med Drugli på dagen den 
9.mars.  
 
Skal i gang med foreldresamtaler i mars.  
 
Alle ansatte på barnehagen skal gjennom medarbeiderskap.  
 
 
 

Sak 13-19/20 
Forslag til tema på kommende møter (04.06.20):  
Virksomhetsplan 
Nasjonale prøver 
Kapittel 9A – elevenes skolemiljø 
 
 
Sak 14-19/20 
Eventuelt 
 
Referent: Nina 


