
Referat fra SU / SMU møte 11.06.19 

Til stede: 

Thor Martin Nyland 

Eirik Hagtvedt 

Friederike Voss 

Ine Rehnlund 

Eva Foldnes 

Heidi Elvebo 

Kristin Nilsen 

Bjørnar Ryeng Berglund 

  

Det innkalles med dette til SU /SMU møte tirsdag 11.06.19 kl 11.00 på Storsteinnes skole 

Saksliste: 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

2 Orientering fra skolen. Hva har hatt fokus siste skoleår og arbeidet videre framover. 

Herunder ansettelser satsingsområder mm 

Overordnet del av ny lærerplan. Leveregler i klasserom og fellesområder. 

Fagfornyelsen må jobbes med i fagseksjoner og læring i friluft skal også med. 

Lesing er fremdeles satsingsområde. 

3 Evaluering av skoleåret 2018-19 

a. Elevperspektiv 

Elevrådet fungerer greit, men det er ikke alle som er interessert i å være med. Engasjementet i år har 

vært om lag som i fjor. 

Skolemiljøet er blitt bedre mellom elever og elever – lærere. Dette kan skyldes større engasjement fra 

elevene. Mer innflytelse på egen situasjon.  

TAR uke, aldersblanding mm er miljøfremmende. 

Ønske om å få bruke fellesressurser til spill og «moro» i friminuttene. Tettere kontakt mellom FAU og 

elevråd. Møteoversikt fra FAU gis til elevråd. 

 

b. Foresatte perspektiv 

Ønsker større engasjement for foreldreutvalgsarbeidet. Litt avhengig av sakene som kommer. Noe 

engasjerer og noe gjør det ikke. Engasjementet virker bra. 

Samspillet mellom stor og liten har vært bra. Aktivitetslederordningen bør revitaliseres. Denne 

fungerte fint for å aldersblande og skape trygghet. 

Samarbeidet mellom FAU og ledelsen har vært bra og samspillet mellom klassekontakt og lærere har 

vært bra. Dialogmøter har styrket samarbeidet mellom skole og hjem. 

Foreldrenes engasjement kan bli bedre. Bruk av gruppearbeid på foreldremøter og tema engasjerer 

mer enn «vanlige» foreldremøter. 

c. Ansattes perspektiv 



SFO har fungert fint inneværende år. Lite konflikter og det lille som har vært er det blitt tatt tak i med 

en gang. Tett kontakt med foresatte. God kontakt med resten av elevene på småtrinnet.  

Foresatte er blitt flinkere til å bruke transponder. Ikke så mange privatmeldinger lenger. 

Lite tilbakemeldinger fra foresatte om ting som er bra eller kan bli bedre. 

Skolen ber om innspill og engasjement fra foresatte, men deltakelsen kan bli bedre. 

Deltakelse på foreldreundersøkelsen må bli bedre. Forslag om at dette tas på TAR uka.   

 

4 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

 

Bjørn Dølvik Johansen 

Konst Rektor 


