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Referat fra SU / SMU ved Sørvik skole 15.oktober 2020 
 

Til stede: Trude Larsen (foresatt), Magnus Jacobsen (elevråd), Dennis 
Christiansen (elevråd), Kirsti Hansen (rep. undervisningspersonalet), Inger 
Ekse (rep. undervisningspersonalet), Trond Rasmussen (rep. andre tilsatte 
i skolen) og Solveig Johansen (rektor) 
 
Trine Hofsøy (foresatt) har meldt forfall. 
Stine Flermoen (politisk rep.) har ikke gitt tilbakemelding 
 
 
1.Presentasjon av deltakere 
 
2. Informasjon om SU / SMU 
Samarbeidsutvalget (SU) 
Et rådgivende organ. Har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder 
skolen. 
 
Skolemiljøutvalg (SMU) 
I SMU skal foresatte og elever være i flertall. Ved en eventuell avstemning 
har foresatte og elever dobbeltstemme. 
Skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i 
arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 
Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljø. 
 
SU / SMU har ingen beslutningsmyndighet, men et rådgivende organ. 
 
Typiske oppgaver kan være: 
Ordensreglement 
Plan for hjem-skolesamarbeid 
Trafikkforholdene 
Undersøkelser som gjennomføres via skolen 
Hvilke tiltak bør skolen ha for å forbedre skolemiljøet 
 
3. Informasjon om hva de ulike gruppene arbeider med 
Elevrådet 
Skolegården – gamle og slitte lekeapparat, elevrådet etterlyser nye 
lekeapparat. Har presentert sitt syn på uteområde i BUK. 
Har diskutert hvordan elevene har det på skolen. Elevene gir tilbake 
melding om at de har det fint på Sørvik skole. Det er arbeidsro i klassene.  
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I elevrådet arbeider de med hvilke utfordringer vi har på skolen, og hva vi 
kan gjøre med det. 
Utarbeider lister over utstyr de mener skolen bør ha. 
 
FAU 
Arbeider med å organisere julelunsj til alle elevene. Ser på alternative 
løsninger når klassene må være delt. 
Uteområde. 
 
Undervisningspersonell 
Har arbeidet mye med hvilke restriksjoner vi må ha ift Covid-19. 
1.-3. og 4.-7- er samarbeide kohorter i skolegården. 
Jobber mye med Fagfornyelsen. 
 
4. Valg av leder og nestleder 
Leder: Trine Hofsøy 
Nestleder: Dennis Christiansen 
 
5.Årshjul for SU / SMU -møtene 
Utsettes til neste møte. 
 
6. Oppstarten av skoleåret 
Elevråd 
Elevene synes oppstarten har vært fin. Kjedelig å være på enkelte områder 
i skolegården når skolegården var delt i 6 soner. Bedre når skolegården er 
delt i 2 soner. 
Fint å kunne ha trivselsleker. 
 
SFO 
Kohortene er samlet i SFO-tiden. Smittevernreglene følges opp. 
Ønsker framover å bruke gymsalen. 
Har til nå vært mest mulig ute. 
 
Undervisningspersonell 
Lærerne er fornøyd med oppstarten av skoleåret. 
 
7. Skoletrafikk 
Utsettes til neste møte. 
 
8. Uteområdet 
Sakes tas opp på neste møte når det er blitt en avklaring om hvem som 
kan gjennomføre utbedringer og sette opp et nytt lekeapparat som er kjøpt 
inn. 
 
9.Eventuelt 
Skolelyst 
Skolen søker om midler til Skolelyst. Søker om midler til utstyr til 
aktiviteter i skolegården og midler til julelunsj. 
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BUK 
Elevrådet informerte om at det er mulig å søke om midler til BUK. 
Elevrådet hadde ikke fått kriteriene. 
 
En kan også søke om midler fra Norsk Legatbok. 
 
 
 
Referent 
Solveig Johansen 
 
 
 
 
 
 
 
 


