
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET (SU) / SKOLENS MILJØUTVALG (SMU)  
 
Dag:  Mandag 4. november 
Tid: 11.00-12.00 
Sted: Skolens møterom 
 
Til stede:  
Friederike Voss (lærer), Eva Foldnes (andre ansatte), Marius Kullstad (elevråd), Mariell Toftaker (elevråd), Heidi Elvebo 
(FAU), Bjørnar Ryeng Berglund (FAU), Marie Jensen (FAU) 
Forfall: Ketil Stokkan (lærer), Silje Jakobsen (politisk medlem) innkallinga sendt til feil e-post. 

 
Heidi ønsket velkommen, spesielt til de nye elevrådsrepresentantene.  
 
Sak 1 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 Saksliste og innkalling godkjent. 
 

Sak 2 SU – oppgaver og mandat 
 Bestemmelser og oppdrag for SU/SMU ble gjennomgått. 

 

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har 
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget ved Storsteinnes skole 
er samtidig SMU. Det er derfor oppnevnt flere representanter fra elevene og foreldrene, slik 
at de er i flertall (Opplæringslova § 11-1a). SMU har rett til å uttale seg i alle saker som er 
viktige for skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A). SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak 
for å bedre skolemiljøet. SU/SMU kan for eksempel ta initiativ til å gjøre endringer i skolens 
ordensreglementet. 

 
Sak 3 Livet på skolen; åpen runde for elever, ansatte og foreldre 

a) Den omtalte slåsskampen mellom «Balsfjord-ungdommer» som politiet hadde fått 
informasjon om, skulle etter opplysningene skje bak skolen 24. oktober. Deltakerne på 
møtet gav uttrykk for at det reelle i saken ikke stod i forhold til oppmerksomheten og 
medieomtalen hendelsen fikk.   

b) TAR-uka opplevdes i all hovedsak som positive aktivitetsdager. Dagen med full 
aldersblanding gikk veldig bra. Fra elevene: «Samhold og miljø er blitt mye bedre. De 
eldste elevene snakker mer med de som er yngre. Det er ikke lenger så mange stygge 
blikk fra medelever. Foreldre: TAR-uka var positiv. De yngste er ikke lengre redd for de 
eldste. Bra at årets tar-uke ikke hadde felles matpause i hallen. 

c) Søppel som slenger i AMFI – det blir liggende mye søppel i amfi etter friminuttene. 
«Leveregler i amfiet» må repeteres i klassene. Elevrådsrepresentantene Marius og 
Mariell tar en runde i klassene på ungdomstrinnet og snakker om reglene som gjelder og 
om betingelsene for å kunne være inne. Hvis det ikke blir bedre, må skolen reagere med 
utedager. 

d) Negative kommentarer kan være et problem. De foresatte i FAU og elevrådet kunne hatt 
«språkbruk» som egen sak. Hvordan snakker vi til hverandre? Vi prøver å få til et bedre 
samarbeid mellom FAU og elevrådet. Representanter fra elevrådet deltar på FAU-møte 
mandag 25.11.    

e) OD-dagen: De fleste er positive, men om lag 30 % av elevene deltok ikke i årets aksjon. 
Hvordan finne jobb til alle? Kan vi sende flere forespørsler til bedriftene i nærområdet. 
Hvilke bedrifter ønsker å delta? Bedre opplysninger til foresatte. For elevene; gi god 
informasjon og vise videoer i forkant og snakke mer om det. 

  
  



Sak 5 Valg i SU/SMU; leder, nestleder  
 Til leder ble valgt: Heidi Elvebo 
 Nestleder: Bjørnar Ryeng berglund. 
 
Sak 6 Møteplan for SU/SMU skoleåret 2019/2020 

 04. november, 09. desember, 10. februar, 8. juni  
 Forslag på tidspunkt for avvikling fom 09. desember: kl. 15.00-16.00. 
 
 
 
 

Storsteinnes skole, 6.november 2019 
John-Terje Sørensen, rektor 

 
 
 


