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Medlemmer i Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

Referat fra møte i SU-SMU ved Storsteinnes skole 311017
Tilstede: Heidi Elvebo (FAU), Kristin Nilsen (FAU), Ramona Skogli (FAU), Tove Antonsen
(representant for undervisningspersonalet, UdF), Renate Einan (andre ansatte), Siv Reithe (SL),
Pia Kristin Enoksen (elevrepresentant), Ronja Edvardsen (elevrepresentant) og Yvonne Jakobsen
(kommunens representant, rektor og sekretær).
Meldt forfall: Eirik Hagtvedt (sykdom), May Britt Vangen (kommunens representant), Charlotte
Pedersen, Martin Rognmo Johansen (akutt skadeforfall)
Ikke møtt:
Saker:
1) Skolering
a. Rektor gjennomgår formål, oppgaver og fordeling av representanter for SU/ SMU
jamfør Opplæringslovens §§ 11-1 og 11-1a.
 To representanter fra undervisningspersonalet
 En representant fra andre tilsatte
 Tre for foreldrerådet (siden su og smu er sammenslått)
 To for elevene
 To fra kommunen (rektor og en folkevalgt)
For å sikre overvekt av elever og foresatte, skal det ved SU/SMU ved Storsteinnes
skole være 3 elevrepresentanter og 3 foreldrerepresentanter. FAU-leder tar
kontakt med kommunen for å få en vara for kommunens representant.
Fortrinnsvis ønsker SU/SMU ved Storsteinnes skole at kommunens representant
også skal være en repreetnant i kommunestyret.
b. Informasjon om taushetsplikt for medlemmene i SU/ SMU og undertegning av
taushetserklæring jamfør Forvaltningslovens §13-1 og Opplæringsloven §§ 11-1
og 11-1a
 Medlemmene i SU/SMU har taushetsplikt etter opplysningen
 Når saker som omfattes av taushetsplikt skal behandles, skal
elevrepresentantene ikke være til stede.
2) Skolemiljø
a. Informasjon fra skolen
Storsteinnes skole har p.t. 282 elever og 52 ansatte (hel- og deltid). Skolen har i
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likhet med de øvrige enhetene i kommunen utfordringen i fht økonomi som følge
av Balsfjord kommunes pågående omstillingsprosess. Kort oppsummert betyr det
at Balsfjord kommune over tid har hatt større utgifter enn inntekter, og med
endringer i kommunenes inntektssystem, demografisk utvikling og
ressurskrevende brukere er det behov for å redusere utgiftssida. I fht
skoleutvikling hadde Storsteinnes skole i uke 38 ekstern skolevurdering gjennom
Veilederkorpset/ Utdanningsdirektoratet. Positiv erfaring og SU/SMU oppfatter at
dette var en bevisstgjørende, lærerik og positiv opplevelse for både elever,
foresatte, ansatte og kommuneledelsen. Skolen skal på bakgrunn av rapporten fra
ekstern skolevurdering utarbeide en utviklingsplan for det arbeidet med videre
skoleutvikling.
b. Hva gir et godt skolemiljø på Storsteinnes skole?
Rektor utfordrer SU/SMU til å komme med innspill/ føringer til skolens fokus gir
en til kjenne en forventning til foresatte, elever og ansatte i fht trygt og godt
skolemiljø, og gjennom det viser involvering og verdsetting.
 Gjensidig respekt mellom alle grupper i skolemiljøet (elever, foresatte,
lærere og andre ansatte)
 Engasjement for barn og unges oppvekstmiljø
 Fellesarenaer og positive arrangement for å knytte bånd mellom gruppene
 At en opplever å bli hørt og at alle behandler hverandre med:
o Trygghet¨
o Ansvar
o Respekt
c. Status skolemiljø
Rektor gir en kort informasjon om skolemiljøet. Storforeldremøter med
Mobbeombudet i Troms 3/10 og storforeldremøte i FAU-regi 19/10. Ellers
foreldremøter på trinn. TAR-uke i uke 45. Info til foresatte kommer i beg av uke
43.
Tilsatt fagleder 1.-6.trinn og SFO, Annette Kjoshaug. Viktig med stabil ledelse.
Medfører «følgefeil», utfordringer å få faglært personale med riktig
fagkompetanse i undervisningsstillinger. Foreldrerepresentantene er positive til
skolens utvikling og ledelsens prioriteringer, og at det er kontinuitet i arbeidet.
3) Gjennomgang av skolen og kommunens skriftlige planverk for arbeidet med elevenes
psykososiale miljø
a. Status tilsyn fra Fylkesmannen i Troms. Tilsyn lukket av Fylkesmannen 20. juni
2017. Skolen og kommunen fikk ei svært positiv tilbakemelding på sin
egenerklæring og arbeidet som ble gjort for å lukke lovbruddene.
b. Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø
Informasjon om planen og dens oppbygging. Handlings og praktisk fokus. En
plan til og i bruk.
c. Årshjul for trivselsskapende tiltak og forebyggende arbeid mot mobbing og
krenkelser.
Skolen har også i år fokus på fellesaktiviteter og aktiviteter på hovedtrinn og
klassetrinn. Det forebyggende arbeidet er viktig. Viktig å bygge på trivsel og gode
opplevelser som et grunnlag for et trygt og godt skolemiljø.
d. Overordnet ordensreglement for grunnskolene i Balsfjord kommune
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Rådmannen vedtok 01.09.17 overordna ordensreglement for grunnskolene i
Balsfjord. Det er derfor behov for å utforme et handterlig og funksjonelt
ordensreglement (leveregler) for Storsteinnes skole. Fokus på utforminga må være
hvordan ønsker vi at miljøet skal være. Levereglene skal behandles i alle
brukerorganene før det endelig behandles i SU/SMU.
e. Leveregler for Storsteinnes skole
Positivt formulerte regler – regelmatriser. Likevel viktig at det jobbes parallelt
mellom foresatte, elever, ansatte og ledelsen om å utforme regler og konsekvenser
ved regelbrudd. Nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering
og trakassering må være mer enn ord! SU/SMU vil bli utfordret i fht å uttale seg
om leveregler. Rektor vil spille inn leveregler til både elevråd og FAU. SU/SMU
mener det er riktig av skolen å sette fokus på nulltoleranse og oppfordrer skolen
om å handheve regelverket konsistent, og ikke gi opp. Elevrepresentantene gir til
kjenne at de fra tid til annen opplever at læringsmiljøet påvirkes av når elever
forstyrrer undervisninga.
4) Prioritere og fordele oppgaver for SU/ SMU skoleåret 2017 / 2018 jf. Vedtatt møteplan
 Fokus på læringsmiljø
 Positivt skole-hjemsamarbeid
o Foreldrerepresentantene må være positive rollemodeller
Vedtak: SU/SMU ved Storsteinnes skole har fra og med neste møte møter utenom
undervisningstid. Møtet starter umiddelbart etter skoledagens slutt fra kl.1445.
De øvrige møtene dette skoleåret blir 11. desember, 19.februar og 4.juni.
5) Valg av leder og sekretær for SU/ SMU
Rektor er sekretær.
Vedtak: FAU-leder velges enstemmig som leder av SU/SMU ved Storsteinnes skole.
6) Eventuelt
Ingen saker meldt.
Møtet hevet kl. 1230.
Riktig referat bekreftes.
Tove Antonsen (sign.)
Yvonne Jakobsen
Referent.
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

