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REFERAT SU / SMU– MØTE VED SØRVIK SKOLE 
 
 
 

Tid: Onsdag 20.oktober 2021 kl. 1000 - 1100. 
 
Tilstede: Julian Eide (elevrådet), Sara Jensen (elevrådet), Linda Furu-
Odden (FAU), Iselin Ervik (FAU), Eskil Kleven (politiker), Inger Ekse 
(lærer), Trond Rasmussen (andre tilsette) og Solveig Johansen (rektor) 
 
 
 
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 er 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 
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Hva de ulike gruppene har arbeidet med og arbeider med  
 
Elevrådet 
Har snakket bl.a. om uteområdet og gjort forberedelser til BUK-møtene.  
Elevrådet fungerer veldig fint, god stemning på møtene. 
Det er kommet fram på møtene at elevene ønsker leker til uteområdet. 
 
FAU 
Har hatt et møte. 
Har sendt forespørsel til skolen om elevene har noen ønsker for «små 
uteleker». 
Har snakket om uteområdet, bl.a. turnstativet. Har sendt forslag til skisse 
for uteområdet til administrasjonen i Harstad kommune. 
FAU har stilt spørsmål om det er mulig å gjøre noe med bussforbindelsen 
etter leksehjelp. Kan bussen komme til skolen og hente elevene (elevene 
går ned til hovedveien) for deretter kjøre «den gamle veien» (Fauskevåg, 
Brokvik osv)? 
Har snakket om vedlikehold av fotballnettet til fotballbingen. 
Julelunsj. 
Det blir presisert at skolen setter pris på den jobben FAU gjør. 
 
SFO 
Kompetanseheving via Høgskolen på Innlandet. 
Snakker om uteområdet. 
 
Lærere 
Kompetanseheving via Høgskolen på Innlandet. 
Jobber med programmering. 
Bruker Salaby ifm årets TV-aksjon. 
Gjennomfører skolestafett fredag 22.10.21. 
Har vært mye ute i begynnelsen av skoleåret. Har da hatt samarbeid 
mellom elevene på tvers av klassene. 
 
Valg av leder og nestleder 
Leder: Linda Furu-Odden 
Nestleder: Julian Eide 
 
Oppstarten av skoleåret 2021/2022  
Vi startet på grønt nivå. 
Har hatt en felles fjelltur for hele skolen. 
Elevrådet er godt i gang. 
FAU har hatt 1 møte. 
Fin start, flotte elever. 
God lek i friminuttene på tvers av klassene. 
Har 40 elever på SFO. 
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Innkjøp 
Lærerne på Sørvik skole ønsker at når vi kjøper inn nye læreverk, skal det 
være bøker til elevene, ikke bare nettbøker. 
Skolen fikk tilført ca 120 000 kr til innkjøp av nye bøker. 
Vi har kjøpt inn nytt læreverk i matematikk til alle klassene. Vi har også 
kjøpt inn noen engangsbøker. 
Vi ønsker å fornye samfunnskunnskapsbøker på alle trinn, men 
mellomtrinnet blir først prioritert. Her koster hver bok ca 500 kroner pr 
elev. 
 
Uteområdet 
Det jobbes med å få sand i sandkassen og få turnstativet opp.  
 
Vi mister store deler av våre uteområder ifm ny barnehage. Det arbeides 
med å finne løsninger på hvordan forbedre vårt uteområde. FAU har sendt 
forslag til skisse til administrasjonen i Harstad kommune. 
 
 
 
Referent 
Solveig Johansen 
Rektor 

 


