
SU / SMU 14.desember 2018

Tilstede: Inger Ekse (rep. lærere Sørvik skole), Kirst  ansen (kontaktlærer for elevrådet), Trond 

Rasmussen (rep. fra de andre tlsaae), Anita Aspenes (leder FAU), Marita Berg (FAU), Lene Bakken 

(elevrådsleder), Marthe Forså (nestleder elevrådet), Johnny Kristansen (politsk rep.) og Solveig 

Johansen (rektor)

Tid: 14.desember 2018.

Sted: Sørvik skole

Sak 1 Presentasjon av deltakere

Vi gikk gjennom hvilken rolle de forskjellige har i SU /SMU.

Sak 2 Hva er SU / SMU

Vi gikk gjennom hva som er mandatet for SU og SMU. 

 ar rea tl å uaale seg i alle saker som gjelder skolen. Er et rådgivende organ.

I SMU skal foresaae og elever være i fertall. Det vil si at representantene for elever og foresaae har 

en dobbeltstemme ved avstemning.  

SMU har rea tl å uaale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Verken SU eller SMU har beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ.

Typiske oppgaver for SU /SMU

 Ordensreglement

 Skolens informasjonsvirksomhet

 Plan for hjem-skole samarbeid

 Trafkkforholdene / skoleskyss

 Bruke brukerundersøkelsene for å se hva som kan forbedres.

Sak 3 Status i de forskjellige gruppene (hva har gruppene arbeidet med i høst?)

Elevrådet: Snakket om skolemiljøet på skolen, er fornøyd med TL-ledere.  ar deltaa på BUK-møter. 

Skal holde en tale på skolelunsjen.

FAU: Gratsprinsippet i skolen. Arrangementer på skolen. Innkjøp av utstyr tl skolegården. Skolens 

uteområde.

Skolen:  ar brukt mye td på relasjonsarbeid og det sosiale ved skolestart, PALS, Mia Valg, bibliotek 

(biblioteket holder åpent i friminuaene). Det er ønskelig å kjøpe inn fere nye bøker. Biblioteket 

oppleves som en positv arena.



Sak 4 Gratsprinsippet i skolen

Det utarbeides en felles prosedyre for  arstad kommune angående gratsprinsippet. Alle rådsorganer

skal ha mulighet tl å uaale seg og gi innspill. Når høringsutkastet kommer, sendes det ut tl alle 

medlemmer og det tas opp på neste møte.

Det stlles mange spørsmålstegn angående ulike arrangementer som arrangeres via skolen. Skal deae

ikke være tllaa lenger? En må ikke glemme den sosiale biten, samarbeid hjem-skole.

Ved arrangementer ved Sørvik skole (arrangert av FAU), har det vært frivillig betaling.

Skolen har ikke omvendt julekalender i desember 2018, noe som tdligere har vært en tradisjon ved 

Sørvik skole.

Sak 5 Valg

Leder: Anita Aspenes

Nestleder: Marthe Forså

Sak 6 Årshjul

Tas opp på neste møte.

Sak 7 Eventuelt

På hvert møte bør det komme opp en sak fra de ulike instanser

Sørvik skole 14.desember 2018

Solveig Johansen

(rektor / referent)


