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SAMARBEIDSUTVALGET (SU) OG SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Referat fra møte nr. 1- 2020/2021 i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget torsdag 17. 

september kl. 16.00-18.00 på Sakshaug skole i Landskapet (SFO). 

 
Til stede: Kristine Fjeset (for Torstein Ådnanes), Natalia Baydakova og Anita Sundet (FAU), Astrid 
Fjeset (elevrådet), Kari Fjerstad (på Teams) og Janne Vang (pedagogisk personale), June Nyeng (andre 
ansatte), Mads Nervik (folkevalgt) og Ingrid Stai Skjesol (rektor).  
 
Frafall: Aslak Hansen-Øye og Hawaa Abdallah (elevrådet) 
 

 

SAKLISTE: 

 
SAK 1-20/21  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Vedtak: Godkjent med retting av dato 
 

SAK 2-20/21  KONSTITUERING 

 Se informasjon om SU/SMU på http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-

su-driftsstyre-ds.462837.no.html  
 Møteplan for SU/SMU skoleåret 2020-21: 17.09, 28.01, 03.06  

Vedtak:  Torstein Ådnanes ble valgt til leder, Natalia Baydakova ble valgt 
til nestleder. 

 
SAK 3-19/20  SKOLEMILJØ OG IBSM 

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

heimesida.  

Skolen/AKSET/kommunen er 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 for skolene (oss og ungdomsskolen), Kari N. har en 
utviklingsfunksjon ved vår skole. Elever og foresatt involveres. 

Relasjonsbygging og uteskole/nærmiljø er valgte 

satsningsområder. Skolen fikk prøvd seg med mye uteskole i vår p.g.a. 

koronasituasjonen og det var positivt. Samtidig merker lærerne at det 

er utfordrende med mindre folk. 
Vedtak:    Rektor purrer på forespørsel fra i vår om utedo ved Vennesborg 

og Talgøra. 
 
 
SAK 4-19/20  VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 

 Budsjettprosessen er i gang: Gjennomgang av rammer, innmelding av 
investeringsbehov/vedlikehold og prioriterte satsinger nedfelt i 

virksomhetsplan. Prioriterte satsinger i Inderøyskolen og på Sakshaug 

skole sees i sammenheng: Fagfornyelsen med kompetanseheving og 

digitalisering (jf. utviklingsprosjekter under orienteringssaker). 

  Folkevalgt viser til rådmannens orientering om overforbruk i 
skolene, og trekker fram nærværsprosjektet som viktig i denne 

sammenhengen (se orienteringssaker). Av investeringsbehov nevnes 

investering/oppgradering av PC-er til ansatte. 

Vedtak:  Tas til orientering   

 

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


 

Orienteringssaker/Eventuelt: 

- Oppfølging av tidligere saker: Belysning er på plass i skolegården. Brakkene var på plass 

bak skolen klare til bruk ved skolestart, takk til kommunalteknikk, kulturhuset og Inn-

Trøndelag IKT. Søknad til Fylkesmannen ang. dispensasjon for mer drastiske tiltak mot 
måseinvasjon i juni er ikke sendt. Ingrid og June følger opp saken til neste møte. Viktig at 

vimpler blir hengt opp før mai. 

 

- Oppstart: Vi har hatt en spesiell oppstart i år, både p.g.a. Koronasituasjonen og p.g.a. 

omlegging og oppstartsproblemer med flere digitale systemer. Det har vært krevende både 
for ledelsen og lærerne, og det arbeides fortsatt for fullt med å få alle systemer opp å gå. 

Opplæring og informasjon vil følge utover høsten. Inntil videre ber vi foresatte fortsette å 

bruke e-post for å nå lærerne, eller ringe skolen. Maskiner og Ipader skal nå stort sett være 

oppdatert. Elevene i 7. måtte vente litt, men er nå godt i gang med sine PC-er. 

  

- Korona og smittevern: Ang. Koronatiltak er vi på samme nivå som da vi starta. Det kan 
være utfordrende for alle både å forstå, huske og følge opp smittevernregler, men all ros til 

både elever, foresatte og ansatte for tålmodighet og løsningsorientert innstilling! Lærere og 

elever savner å møtes på tvers av klasstrinn. I år skrev de i stedet brev til hverandre i 

vennskapsuka. Foresatte opplever også det er krevende å bli kjent med andre elever og 

ansatte når de ikke skal være i skolegården som før. På den andre siden er det trygt at 
lærerne er ute og tar imot elevene før skolestart. 

 

- Skolen er i gang med å bruke nye læreplaner, og samarbeidet i Innherredsnettverket 

(Inderøy og Steinkjer) gjennom DeKom fortsetter. Vi deltar dette skoleåret i 3 større og 

mindre utviklingsprosjekter: Utprøving av Ipad i lese- og skriveopplæringa (Desentralisert 

Kompetanseutvikling, DeKom), Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
(Utdanningsdirektoratet), internasjonalt samarbeid (Erasmus+). Fagsamarbeidet i AKSET 

kultur- og skolesamfunn går sin gang til tross for Koronasituasjonen, men den setter 

naturlig nok begrensninger for samhandling på tvers av klassetrinn. Koordinerende leder for 

AKSET dette skoleåret er Sigrid Bjerkan, rektor ved Inderøy kulturskole. 

 

- Inderøy kommunes nærværsprosjekt Best i lag – sammen på jobb videreføres internt, på 
arbeidsplassene, i partsgrupper og i utvida ledersamlinger. De siste medarbeiderskaps-

samlingene gjennomføres i høst for dem som ikke rakk det i vår før nedstengninga.  

 

- Andre innspill i møtet: Politikken har bedt rådmannen utrede behovet for utbygging av 

Sakshaug skole. SU/SMU etterspør framdrift i å få ei uteklokke som virker, og om 
tidsinnstillinga for utelysene er stilt riktig for mørkere ettermiddager. Gjennomføring av 

skiltplan på parkeringsplassen etterspørres, og det minnes om at foresatte snakker med 

sine barn om å følge oppmerka fotgjengerovergang ved næringsbygget på Venna. Det oppstår 

hvert år trafikkfarlige situasjoner når det begynner å bli mørkt, ved at elever krysser rett 

over vegen i svingen ved Sundli. 

 
- Torhild Buran er tilsatt som ny rektor, og starter opp 12.10. I en overgangsfase fra 14.09 

vil Ingrid Stai Skjesol være 60% enhetsleder for kultur og 40% enhetsleder på Sakshaug 

skole, Leif Morten Heggli vil være 60% rektor og 40% inspektør, Kari Norum vil være 30% 

inspektør. 

 
 

Referent: Ingrid Stai Skjesol 

 

 

 

PS: Siden dette er mitt siste SU/SMU-møte som rektor ved Sakshaug skole, benytter jeg 
anledningen til å takke for meg og for godt samarbeid med alle rådene/utvalgene i min 
periode. Ønsker med det sammen Torhild velkommen, og lykke til! 
 
Mvh Ingrid 


