
 

 

 

J.nr: 

Arkiv: 

Dato: 10.03.2020 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 2 - 2019/2020 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 

tirsdag 10. mars kl. 18.00-19.30 på Sakshaug skole, Landskapet  

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

SAKLISTE: 

 

SAK 7-19/20  GODKJENNING AV REFERAT 14.11.19 
Vedtak: Godkjent. 

 
SAK 8-19/20  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent med en endring: Janne Vang har overtatt for Solfrid Reitan. 
 

SAK 9-19/20  ELEVUNDERSØKELSEN OG FORELDREUNDERSØKELSEN 

Resultater fra elevundersøkelsen er tilgjengelig i skoleporten.no. 

Verken skolen eller FAU har analysert og evaluert resultatene ennå. 
Vedtak:  Presentasjon fra skoleporten.no tas til orientering. Kommer tilbake med 

analyse og evaluering i neste møte. 
 

SAK 10-19/20 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ 

Overordna plan for Inderøy kommune presentert.  
Våren 2020: Prosjektgruppa har hatt kurs med Fylkesmannen om 

regelverkforståelse. Prosjektleder, ressursperson, teamleder, SFO-leder 

og tillitsvalgt har vært på regional samling på Stjørdal forrige uke. Hele 

personalet hadde felles planleggingsdag med ungdomsskolen i går, om 

VI-et, relasjoner og elevsyn. Det inviteres til dialogmøte med flere fra 

Inderøysamfunnet om inkluderende oppvekstmiljø. 
Ansatte gir uttrykk for at dette er et matnyttig og aktuelt prosjekt. 

Vedtak:  Tas til orientering 

 

SAK 11-19/20 AKTUELT FRA ELEVRÅDET 

Elevrådet har gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene om ro 
og orden i gangene og garderobene. Nesten alle elevene er enige i at vi 

skal ha ro og orden i gangene og garderobene, over halvparten er ikke 

enige i av vi har det. Elevrådet har laga tre gangregler som de 

presenterer for klassene. En annen sak de har jobba med er fordeling 

av tid på benken ved 6.-/7.-klasseinngangen. 
Vedtak:   Tas til orientering 

 

SAK 12-19/20 AKTUELT FRA FAU 

 Tilbakemelding til elevrådet: Det blir bestilt to vegger for å få skuret 

mere vindtett. FAU planlegger også et skolemåltid til. Det er bestilt to 

fotballvant med mål som kan stå på gressplena. 
 Det blir salg av Inderøykort igjen i vår. Veldig fin dugnad som elevene 

gjør, gir mulighet for å gjøre slike investeringer i utstyr og skolemåltid. 

 FAU skal planlegge dugnad til våren.  



 Ønske om nettbruk som felles tema i storforeldremøter og i 

klasseforeldremøter. 
Vedtak: Tas til orientering. SMU mener det viktigste arbeidet gjøres på 

klasseforeldremøter. 

 
SAK 13-19/20 AKTUELT FRA ANSATTE 

 Har diskutert om elevene bør bruke hjelm på akematter i akebakken. 

Burde det i så fall kjøpes inn hjelmer?  

 Spørsmål rundt generelt vedlikehold i skolegården, f.eks. gelenderet på 

sykkelbanen. Hvem gjør det, dugnad eller vaktmester? 
 Ødelagt solskjerming og skapdører som spriker, meldt inn som 

reklamasjon. Ønsker seg klokke i skolegården. Fagarbeidere ønsker 

seg datamaskin. 
Vedtak: Ingrid sjekker opp regelverk og praksis i skole-Norge for bruk av hjelm 

og aking. FAU ber skolen lage ei ønskeliste. 

 
SAK 14-19/20 AKTUELT FRA KOMMUNESTYRET 

 Revidering av ordensreglementet skal opp i kommunestyret neste uke. 

Grovskisse for Oppvekstsenter vest skal også opp. Det blir mer 

ressurser i skolen til helsesøster. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

 

Infosaker/eventuelt: 

- Koronavirus: Skolen forholder seg fortløpende til gjeldende nasjonale retningslinjer. 

Eventuelle lokale tiltak koordineres gjennom kommunelege og rådmann. Følg med på 

oppdatert info på heimesida til Inderøy kommune og Folkehelseinstituttet, og e-post fra 
skolen. 

- Romsituasjon neste skoleår: Skolen ligger an til å bli 14 grupper neste skoleår, og har 12 

klasserom. Det arbeides med ulike løsninger. 

- Fagfornyelsen: Lærerkollegiet er i full gang med skolering dette skoleåret, og har bl.a. hatt 

fire fagsamlinger med Nord universitet og AKSET, og skal ha ei til i april. I tillegg jobbes det 
individuelt, på team og i fellesmøter ut gjennom året. Fagarbeidere var også med på 

planleggingsdagen i august. 

- Nasjonale prøver: Skolen bruker nasjonale prøver til å få informasjon om hvilke 

oppgavetyper elevene behersker godt, og hvilke områder vi må arbeide mer eller annerledes 

med. Prøvene kan også gi informasjon om elevenes ferdigheter på individnivå, sett i 

sammenheng med annen kartlegging. 
- I år skal også mellomtrinnet i Inderøy kommune svare på Ungdataundersøkelsen – 

Ungdata junior 

- Aktivitetshjul Sakshaug skole og AKSET: Sakshaug skoles aktivitetshjul er tilgjengelig på 

heimesida under «Skolemiljø og handlingsplan mot mobbing». AKSET har også et felles 

aktivitetshjul. 
 

Neste møte er 4. juni kl. 18 

 

 

Ingrid Stai Skjesol 

Sekretær 


