
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET (SU) / SKOLENS MILJØUTVALG (SMU)  
 
Dag: Torsdag 20. februar 
Tid: 15.00-16.00 
Sted: Skolens møterom 
 
 
Disse møtte: Heidi Elvebo (FAU), Bjørnar Ryeng Berglund (FAU), Eva Foldnes (andre ansatte), Friederike Voss (lærer),  
Inger Gåre (lærer), John-Terje Sørensen 
Meldt forfall: Mariell Toftaker (elevråd), Marie Jensen (FAU), Silje Jakobsen (politisk medlem) 
Forfall uten å melde fra: Marius Kullstad (elevråd) 

 
 
Sak 1     Godkjenning av saksliste og innkalling 

       Saksliste og innkalling godkjent. 
  
Sak 2     Godkjenning av referatet fra 16.12.19. 
 Referatet fra forrige møte godkjent. 
 
Sak 3     Livet på skolen; åpen runde for elever, ansatte og foreldre 

Ansatte: Har en fantastisk arbeidsplass, stortrives. Gleder seg til å gå på jobb og til å være 
tilbake etter sykdomsfravær. Trives på jobb. Oppleves som positivt at rektor er med å ta tak i 
elevkonflikter. Resultatene fra Elevundersøkelsen (7. trinn) har vært omtalt i «Nye Troms» 
med overskrifta «Høye mobbetall i Balsfjord». Det er naturligvis ikke bra for Balsfjordskolens 
renommé når det presenteres prosentvise mobbetall på 18 % for nevnte trinn.  
Rektor: For Storsteinnes skole lå tallet på 14 % ved høstens elevundersøkelse. Skolen jobber 
kontinuerlig med ta tak i episoder som oppstår og iverksetter strakstiltak og aktivitetsplaner. 
Den ferskeste kartlegginga, SPEKTERundersøkelsen i februar, stilte følgende spørsmål; «Hvor 
ofte er du blitt mobbet på skolen av noen i klassen din de siste månedene?» Her svarte 24 
«aldri» og 1 «av og til» (tall fra 7. trinn – 25 elevsvar av 29). Det viser at tiltakene virker.   
Foreldre: Ting blir tatt tak i ganske fort. Skolen får en god del urettmessig negativ omtale og 
et ufortjent dårlig rykte. Det er mye som henger i fra gammelt av. Foreldrerepresentantene 
fra SU/SMU sitter med et godt inntrykk av skolen; de ansatte er veldig på hugget når 
elevkonflikter oppstår. 
Skolen burde hatt et infoskriv å dele ut når vi mottar nye elever midt i skoleåret. Infoen bør 
inneholde navn på kontaktlærere, fagleder, rektor, rutiner og skoledag. Dette for å sikre at 
man opplever å bli tatt godt imot fra dag én. 
Alle må ha innesko, men flere er uten og mange går med helt sunnslitte clogs/slippers. Skolen 
oppfordres til å sende en påminning til alle foreldre/foresatte (Transponder). 

 
Sak 4     Mobilfri skole - erfaringer så langt 
 Det har vært populært med brettspill i amfi etter at mobilfri skole ble innført. Dessverre er  
 det flere elever som kaster kortstokken utover gulvet. Også sjakk- og spillebrikker blir slengt  
 rundt og tatt dårlig vare på. Elevene må snakke om det i klassen og komme med gode forslag.  
 En løsning kan være at klassene har hver sine spill som de må ta vare på. Det er muligens  
 flertall for å prøve ut en ordning med at spillene holdes internt på trinnet.  

Det er kommet spørsmål fra ungdomsskoleelevene om å få gå til sentrum i friminuttene. 
Elevrådet ved leder er oppfordret til å formulere en søknad til skolen om å få lov til dette. 
Med gode begrunnelser. Rektor har så langt ikke mottatt søknad om saken.  
Fortsatt er det mest positive erfaringer med mobilfri skole, selv om det stadig er elever som  
spør når tid det mobilfrie over.   
 

 



Sak 5     Brukerundersøkelser 2019 
 Gjennomgått i FAU og sendt til klassekontaktene.  
 
Sak 6     Nasjonale prøver 2019 

Skolen må fortsatt ha lesing som et viktig satsingsområde. Alle lærere er leselærere og har 
ansvar for å tenke gjennom lesestrategier, nærlesing, begrepslæring mm.  

 
Sak 7     Skolens uteområde – mulighet for å anlegge skøytebane? 

Rektor har mottatt brev fra lærerne på  mellomtrinnet om å oppgradere skolens uteareal. Det 
er viktig å utnytte skolens uteområde slik at det i størst mulig grad ligger til rette for positiv 
elevaktivitet. Området bør gjennomgås i sin helhet for å se på mulighetene for skøytebane, 
flere fotballøkker, sykkelløypetrasé, skiløyper mm. SU/SMU ber FAU sette i gang en 
planleggingsfase rundt skolens uteareal.  
Benkene som ble snekret sist TAR-uke, trenger mer tyngde for ikke å velte ved lek.  

 
Sak 8     Trafikkavvikling på skoleområdet 

En prosjektuke planlegges for å endre kjøremønster rundt hallen ved bringing/henting. 
Brev om uoversiktlig kryss Moanveien- Fylkesvei 7906 samt sikkerhet på gangveien i 
Kjørveidalen retning sentrum, er sendt til kommunen og Troms fylkeskommune på vegne av 
brukerne på Moan.  

 
Sak 9     Skolehelsetjenesten – elevers behov for oppfølging knyttet til fysisk/psykisk helse 

Heidi vært i kontakt med Rigmor Hamnvik. Vi er oppdekt med helsetjenester etter lovverket. 
Det er hengt opp plakat på infotavla med tidspunkt for når tid helsesøster er å treffe. 
Miljøterapeut er på skolen hver mandag. BTI er åpnet i kommunen og kan brukes av ansatte 
og foreldre i kommunen. Det er viktig å synliggjøre elevenes behov for oppfølging knyttet til  
helse og konkretisere hva vi har bruk for med tanke på tidlig innsats.    

 
 

Neste møte: mandag 8. juni 
 

 
Storsteinnes skole, 21. februar 2020 
John-Terje Sørensen 
            -rektor- 

 


