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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Det kalles herved inn til møte nr. 3 - 2019/2020 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 

torsdag 4. juni kl. 18.00-19.30 på Teams. 
  

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

 
 

SAKLISTE: 

 

SAK 15-19/20 GODKJENNING AV REFERAT 10.03.20 
Vedtak: Godkjent 
 

 

SAK 16-19/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
Vedtak: Godkjent 
 
 
SAK 17-19/20 OPPDATERING COVID -19 

 Siden forrige møte har vi hatt en veldig spesiell tid: Skjerping og 

opplæring i håndvask og hostehygiene. Stenging av skolen (13. mars), 

elever/ansatte måtte fortsette med heimeundervisning. Gradvis 

gjenåpning med småtrinnet først (27. april) og mellomtrinnet etter 
hvert (11. mai) med en kombinasjon av klasseromsundervisning, 

uteskole og noe heimeskole (6. og 7.). Noen elever har hatt tilbud på 

skolen i heimeperioden, av ulike årsaker (i tråd med sentrale føringer).  

Imponert over positiv innstilling, løsningsorienterte ansatte, elever og 

foresatte. Perioden har utfordra oss på plass og organisering av 

ansattressurser for å oppfylle krav om smittevern. 
  Denne uka er heimeskoleperioden over for alle trinn, og alle er 

tilbake i klasserom eller uteskole. Beredskapsnivået er nå nedjustert 

fra rødt til gult. Vi er fortsatt ikke tilbake til normal organisering 

(grønt), trinnene skal fortsatt holdes atskilt og vi skal unngå trengsel. 

Vi fortsetter derfor med uteskoledager og begrensa åpningstid på SFO 
(8-15.30) fram til skoleferien. Fra 22. juni (de to siste SFO-ukene) har 

vi åpna for påmelding innafor ordinær åpningstid igjen. 
 
Innspill i møtet:  - Foresatte har oppsummert positive tilbakemeldinger, og har opplevd at 

skolen har jobba godt. 

 - Ansatte sier det har gått bra, heimene har hatt eget datautstyr eller 
har lånt på skolen. Det har vært mye arbeid, og mindre regulert 
arbeidstid. De har lært mye digitalt. Det hadde vært bedre med 
opplæring først men nå måtte vi bare. Har vært forskjeller mellom 
klassene og skolene på hvordan ting har blitt gjort. 

 - Politikken ønsker en fyldig evaluering etterpå, og spør særlig etter 
digitale ressurser både til elever og ansatte. 



 - Elevene syns heimeskoleperioden gikk bra, men de savna skolen. 
Syns de har hatt nok oppgaver, fungerte bra med dataoppgaver, savna 

flere praktiske oppgaver og kunst. 
 
 
SAK 18-19/20 INFO FRA SKOLEN 

P.g.a. smittevernreglene er det ikke gjennomført felles aktivitetsdager 

for hele skolen, heller ikke skoleturer eller ekskursjoner. Skole–

heimsamarbeidet med opplegget på Jonholmen blir i år kjørt kun med 

dagprogram, ikke overnatting. Skoleavslutninga gjennomføres 
klassevis ute i skolegården.  

Fredag 12. juni er SFO stengt p.g.a. skoleårets siste planleggingsdag. 

Til høsten starter vi med planleggings-/tilretteleggingsdager 3. (sfo) og 

11. (lærere) august. Vi forbereder oss på rådmannens innstilling til 

vedtak ang. romutfordringa til høsten. Lærerarbeidsplassene flyttes da 

ut i brakke, og rommene i skolebygget omdisponeres til klasserom. 
Garderobeplass er fortsatt en utfordring. Formeldt vedtak gjøres før 

sommerferien, og løsning skal være på plass til skolestart. 

 

Viser for øvrig til fortløpende oppdatert informasjon om oppstart på 

heimesida. 
 

Innspill i møtet:  Politikken har bedt om at muligheter for snarlig utbygging på Sakshaug 
utredes i løpet av 2020, for å imøtekomme plassutfordringer framover.  
Har i den sammenheng stilt spørsmål ved plassering av brakka.  
Kortsiktig løsning for neste skoleår må stå klart til vi starter i høst. 
 

 

SAK 19-19/20 AKTUELT FRA PARTENE 
FAU:   Har ikke vært holdt foreldremøter i vår pga korona, så det er ikke valgt 

nye klassekontakter for neste skoleår. FAU-perioden forlenges derfor til 
over sommeren. Har fått på plass fotballvant og 7.-klasseskur, og har 
prøvd ut skolemåltid. Fellesdugnad satt ut til nytt skoleår. Fint 
samarbeid i året som har gått. 

 
Elevrådet:  Elevrådet har hatt møter på teams i heimeskoleperioden. Jobba i forkant 

med en spørreundersøkelse ro og orden i gangene. De har laga 
gangregler ut fra resultatet og Iver har designa en plakat. Skolen får 
trykt opp plakater som blir hengt opp i garderobene. 

 
Politikken:   Er opptatt av kapasitet framover på Sakshaug skole og mer varige 

løsninger. Spesiell situasjon også for politikken med korona. Viktig å 
være beredt på at det kan bli en rød periode igjen, og sikre at vi har nok 
utstyr. Har vedtatt revidert ordensreglement. 
 

Ansatte:   Etterspør toalettforhold i aktuelle uteskoleområder. Har bedt om mobile 
toalett på Talgøra og Vennesbord, men det har ikke kommet på plass. 
På Sundsand og i Muustrøparken er det åpne toalett som vaskes daglig. 
Opptatt av måseaktivitet og måseskit. Har en idé om å lage vimpler slik 
de har utenfor e@. Mener det gjøres for lite for å bli kvitt måsen.  

 
Rektor:   Tiltak som er prøvd mot måsen: I fjor var det daglige turer på taket for å 

rydde reir etc. Må tas før egg legges. Lagte egg kan ikkje røres. Rovfugl/ 
drager og gymmislanger på taket. I år er det også spent opp streng på 
dissestativene. 

 
Vedtak: SU/SMU opplever oss maktesløse. Prøver å sende en søknad til 

Fylkesmannen om å få dispensasjon til å plukke egg neste vår. Ber om 
en uttalelse fra kommunelegen. 



 

 

SAK 20-19/20 EVALUERING AV ÅRET FOR SU/SMU 
Politikken:   Viktig at politikerrepresentantene er på plass fra skolestart, kunne fort 

blitt en dødperiode hvis ikke Mads hadde fortsatt. Bortsatt fra Covid-19 
har det vært et veldig fint og interessant år, får mye informasjon i SU. 
Glad for å bli invitert til juleavslutning. Savner den kommunale 
opplæringa som ikke ble i år, bør være fast felles opplæring for SU-ene 
på alle skolene hver høst. 

 
FAU:   Syns det har vært interessant å møtes i et organ hvor alle er 

representert.  

 

Rektor:  All informasjon har kanskje ikke vært like interessant for elevene. 

Berømmer SU/SMU for å involvere elevene i møtene, og at de valgte en 

elevrådsrepresentant som nestleder.  
 

 

 

Infosaker/eventuelt 

- Revidert ordensreglement for grunnskolen ligger tilgjengelig på heimesida 
- Ingrid har fått ny jobb som kulturleder fra høsten en gang. Siden det ikke er avklart når ny  

rektor er på plass, er det fortsatt uklart når Ingrid slutter ved skolen. Hun blir uansett med  

på oppstart av skoleåret. Søknadsfristen til rektorstillingen går ut 9. juni. 

 

 

 
 

 

Ingrid Stai Skjesol 

Sekretær 


