
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET (SU) / SKOLENS MILJØUTVALG (SMU)  
Dag: Mandag 16. desember 
Tid: 15.00-16.00 
Sted: Skolens møterom 
 
Disse møtte: Friederike Voss (lærer), Eva Foldnes (andre ansatte), Mariell Toftaker (elevråd), Heidi Elvebo (FAU), Marie 
Jensen (FAU), Inger Gåre, Silje Jakobsen (politisk medlem). 
Forfall: Bjørnar Ryeng Berglund - FAU (forhindret). Ikke møtt: Marius Kullstad - elevråd (beskjed ikke gitt).  
 

Sak 1     Godkjenning av saksliste og innkalling 
       Saksliste og innkalling godkjent. 

 

Sak 2     Godkjenning av referatet fra 04.11. 
  Referatet godkjent. 
 

Sak 3     Livet på skolen; åpen runde for elever, ansatte og foreldre 
a) Det er ryddig og fint i amfi - ikke lenger melkepakker som slenger rundt. 
b) Bedre med hensyn til språkbruk mot ansatte og elever i mellom. Mindre roping og 

mindre stygge ord. Klasser jobber med å ha det ryddig i klasserommene og garderoben. 
c) Bra at alle er i lag før jul, med volley- og innebandyturneringer, julekirke, grøt. Felles 

aktiviteter på tvers av trinnene har vært veldig populært. Trivselstiltak på tvers av 
klassene har god effekt på miljøet. 

d) Landbruksspillet vært gjennomført på 10. trinn; hvordan drive en gård, mye matematikk.  
e) Det jobbes i Balsfjordskolen med å få ned den høye bruken av spesialundervisning. 

Tilrettelagt opplegg for enkeltelever er et stadig tilbakevendende tematikk. Skolene er 
pliktig å tilrettelegge i høy grad ut fra varierende nivå og behov.  

f) Utfordring fra FAU-leder: 
 Hva trenger lærerne? Flere PC-er og I-pad på barnetrinnet. 
 Elevrepresentant: En ekstra voksen som kan ta ut den/de som forstyrrer. 
 Ansatte. En person som kan veilede assistenter og ta tak i det sosiale; sosiallærer, 

vernepleier, miljøterapeut?  
 Hvilke behov har de som står i jobben hver eneste dag? Kurs for assistenter i skolen. 
 Det er veldig bra og nyttig med egen spesialpedagog på skolen.  

 

Sak 4     Mobilfri skole  
               Et enstemmig FAU ønsker å innføre mobilfri skoledag ved Storsteinnes skole. 
               SU/SMU drøfter saken. 

SU anerkjenner FAUs vedtak. Ber skolen tenke gjennom praktisk gjennomføring og 
håndheving; info til foreldre/foresatte, hva om noen tar med to telefoner, smartklokke, dyrt 
innhold i kofferten/forsikring, hva med de som nekter å levere inn/konsekvenser mm. 

 

Sak 5 Flyktningetjenesten ønsker å benytte SFO-lokalene 
Det er kommet henvendelse fra FT om å benytte skolens SFO-lokaler fire uker sommeren 
2020.  
SU drøftet saken. Siden det er åpne lokaler mot klasserom/lager gir utleie en del merarbeid 
med utstyr og materiell som må ryddes bort. Positivt at utvida SFO åpner for å gi tilbudet til 
flere barn utover de som tilhører flyktningetjenesten. Vi noterer erfaringer og prøver ut dette 
denne sommeren. 

 
Sak 6     Møteplan for SU/SMU skoleåret 2019/2020 

       Våren 2020: 10. februar, 8. juni. Tidspunkt for avvikling: kl. 15.00-16.00. 
 
Storsteinnes skole, 17. desember 2019 J 
John-Terje Sørensen 
-rektor/referent- 


