
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET (SU) / SKOLENS MILJØUTVALG (SMU)  
 
Dag:  Fredag 12. mars 2021 
Tid: 10.45-11.45 
Sted: Skolens møterom 
 
Samarbeidsutvalget består av rektor, 2 representanter fra skolens lærere, 1 representant fra andre ansatte, 2 
representanter fra elevrådet, 2 representanter fra FAU og 1 politisk representant. 

 
Til stede: Friederike Voss, Ellen Skaaraas, Mariell Croston Lie, Julian Aron Martinsen, Jakob Foshaug Skum, 
Kristina Schneider, Stense V Jensen. Meldt avbud: Silje Jakobsen (politisk medlem).  

 
Sak 1 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sak 2 Livet på skolen; åpen runde for elever, ansatte og foreldre 

a) Ansatte; har det bra på skolen, medarbeidersamtaler, jevnlige hovedtrinnsmøter 
– god takhøyde og inspirerende møter, større kohorter gir arbeidsdagen enklere. 
Godt kollegialt miljø. Har det vært en tøff dag 

b) Elever; jevnt over har alle et trygt og godt skolemiljø, mobilfri skole har vært en 
suksess, heimeskole har fungert for noen og savner det, mens andre har det aller 
best på skolen 

c) FAU; fint å møte elever fra skolen, god kommunikasjon med skolen, godt 
klassemiljø, noen elever synes det er kjedelig at skoleområdet er inndelt og ikke 
kan farte rundt på hele området.  

 
Sak 3 Friminuttene i amfi og på skolens uteområde –muligheter og begrensninger  

Volleyballbane utendørs, snøballområde med blinker (tegne noen artige figurer, 
kanskje med hull i med ulike poengsum), noen byggverk med overbygg, enkel zip-
line, enkel akehaug på nedsiden, tau-huske/slengehuske,  

 
Sak 4 Miljøarbeider på skolen – miljøterapeut på skolen 

Hvordan benytte disse ressursene best mulig? – Miljøarbeider i amfi også i timene for 
å fange opp vandrere, unngå hærverk og kanskje noen som trenger en å samtale 
med. Lage kantine sammen med elevene – kanskje en dag i uka. Bake ting for å fryse 
ned og selge på kantinedagen. Gjøre noen praktiske ting sammen med enkeltelever 
og/eller grupper. 

 
Sak 5 Valg i SU/SMU; leder; rektor nestleder/sekretær; FAU   
 
Sak 6 Møteplan for SU mars – juni 2021 
  Fredag 12. mars (kl. 11.00-12.00), onsdag 21. april (kl. 09.45-11.00), 
  onsdag 19. mai (kl. 09.45-11.00), mandag 7. juni (kl. 14.45-16.00)  
 
Sak 7 Eventuelt -  
 
 
 
 
Storsteinnes skole, 04. mars 2021 
John-Terje Sørensen, rektor 

 


