
Referat fra SU/SMU-møte 04.06 på Teams 

Tilstede: Torhild Buran, Marthe C. Johnsen, Sigrid Ulvin, Mari Manka. Madelene Pettersen, 

Leon Ressem, Margrete Nergård Jensen, Ragnhild Vennes og Marthe G. Larsen 

 Presentasjon av den nye styreren i barnehagen- Marthe Christine Johnsen 

Erfaringer fra barnehageåpning: 

 Veldig begrenset åpningstid i starten, men åpnet mer nå.  Vanskelig å ha vanlig 

åpningstid. Vi har kartlagt hvilke behov foreldrene har for åpningstid og tilpasset 

åpningstidene avdelingsvis etter det. 

 Går veldig mye bra 

 Det å være inndelt i små grupper er positivt. 

 Utfordringer å få til pauser, plantid og møter. Det har blitt mye kveldsarbeid, men det 

går for ei stund. 

Erfaringer fra skoleåpning: 

Vi har lært mye under og etter åpning og tar med oss dette videre. 

Digitalisering: Alle mulighetene dette gir. Vi har en vei å gå i forhold til anskaffelse av utstyr 

og kompetanseheving.  Der skjedde mye kompetanseheving i løpet av denne perioden. 

Tar med oss mye digitalt videre. 

Hjemmeskole: Vi har lært å drive skole og lage planer for gjennomføring hjemme. 

Det var et stort engasjement både blant elever og ansatte. Merket at engasjementet til en 

del av mellomtrinnselevene dalte etter at småtrinnet fikk komme tilbake.  

Noen elever blomstrer i denne perioden og opplever tettere kontakt med lærer en til en. 

Uteskole: Mange nye erfaringer med dette etter at vi har åpnet. Alle klassene har faste 

uteskoledager. 

Vi har lært mye allerede om praktisk undervisning. Uteskole egner seg godt til temaarbeid. 

Uteskole og det å få være i aktivitet passer noen elever godt. 

Elevene må lære seg å være elever ute. Noen elever har kortere utholdenhet på skolearbeid 

når de er ute. Går fort over i leik. 

Viktig med gode rutiner på at ansatte deler uteskoleopplegg seg i mellom. Mye som kan 

brukes på mange trinn. 

Smittevern: Lært mye om håndvask og hygiene og viktigheten av å holde seg hjemme ved 

sykdom. 

Vi opplever et sterkere fellesskap – lærer mye av å være gjennom en krise sammen. 

 

 



Økonomi 

Sandvollan skole og barnehage har felles økonomi. 

Akkurat nå ser det ut til at vi går mot et overforbruk 

Utgifter: 

 Det meste av utgifter går til lønn.  

 Vi har merutgifter knyttet til rettigheter elevene har. 

 Økende behov for ressurser. Dette er kommunisert med rådmannen, og vi styrkes 

med ett årsverk fra høsten av, 50%lærer og 50% assistent. 

 Turdag til hårskallen (15 000,-) Trivselslederprogrammet (18 000,-)  

 Kostnader på diverse lisenser og skolering digital programvare. 

 Jobber fram mot å bli dysleksivennlig skole - dette koster 

 1.klassen får Ipad til høsten. Utgifter til apper og programmer. Noe blir dekt gjennom 

felles kommunal pott.  

 Vi vurderer nye læreverk til de nye fagplanene.  

 Dragonbox matematikkverk er bestilt fra til 1.-4.klasse (43 000) 

 Mistet brukerbetaling for mars/april for SFO og barnehage, det gir en økonomisk 

utfordring. 

 

 

Runde rundt bordet 

Poltikken 

 Alle barnehagene i inderøy kommune skal ha et fullverdig lunsjmåltid hver dag (trer i 

kraft fra august 2020). 

Oppdaget at noen barnehager hadde satt matpenger på fond. Disse pengene skal 

tilbakebetales. Pengene skal brukes på mat. 

 

 Skarnsundet Montesorri: Vedtatt at de får leie ei fløy i Mosvik skole til skoleformål. 

 

 Revidering av ordensreglementet i grunnskolen for Inderøy kommune 

Delte meninger om hvor mye bevegelsesfrihet elevene på ungdomsskolen skal ha. 

Resultatet ble slik som i dag- Ingen begrensninger på bevegelsesfrihet. 

 Kapasitetsproblem på Sakshaug skole. Klasserommene for små. 

Det må på plass en midlertidig løsning- 3 alternativer ble lagt fram: 

 Bruke rom på spiren 

 Bruke rom på akset 

 Sett opp en brakkerigg.  



Det ble vedtatt at det skal settes opp en brakkerigg. Lærerne skal ha arbeidsplass der og 

lærerrommet gjøres om til klasserom slik at elevene holdes samlet. 

Det igangsettes utredning med tanke på å bygge ut Sakshaug skole.  

Forslag fra Sandvollan FAU skole – flytte skolegrenser for å utnytte de ressursene vi har i 

kommunen. 

 

Fra elevrådet 

Har diskutert hvordan det var med hjemmeskole og hvordan Teamsmøtene har vært. 

Det er delte meninger om hjemmeskole blant elevene. Noen synes det har vært helt greit, 

andre likte det ikke. 

 

FAU Barnehage 

Dugnad er avholdt avdelingsvis og etter smittevernsregler. Vellykket arrangement.  

 

FAU Skole 

Dugnad avholdt klassevis med smittevernsregler. Vellykket arrangement.  

 

Barnehagen 

Foreldre fornøyd med hvordan dugnaden ble avholdt.  

Fin arena å bli kjent med de andre foreldrene på avdelingen. Ønsker en ny dugnad til høsten 

for å bli kjent med andre foreldre. 

Sommeravslutning lagt på is. Ønsker å få til noe for skolestarterne.  

Foreldre kan arrangere – skal diskuteres neste uke. 

  

Skole 

Vil ellers fortelle at vi har jobbet mye med Fagfornyelsen – de nye læreplanene som kommer 

til høsten.  


