• Inderøy kommune
Vår dato
02.10.2017
Saksbehandler
Rita Gjestad Aarnes,

Vår referanse
2012/1870-48
Deres referanse

Medlemmer i SU/SMU
Mosvik skole og barnehage
7690 MOSVIK

Referat fra møte i SU/SMU Mosvik barnehage og skole
Tid:
Sted:
Tilstede:

Torsdag 28. september 2017, kl 19 - 21
Mosvik skole, møterom
Edit Jakobsen, leder/pol.repr.
Espen Sivertsen, FAU bhg
Gunhild Jenssen, FAU skole
Karin von Køppen, FAU skole
Ivar Jakob Aarmo, ansatte skole
Mariann Staberg, ansatte bhg
Toril Alstad, ansatte/styrer bhg
Rita Gjestad Aarnes, enhetsleder/rektor
Forfall:
Johannes Grande, FAU bhg
Bjørg Løkken, ansatte skole
Malin Fossum, elevråd
Lars Arild Løkken, elevråd
Møteleder:
Edit Jakobsen
Møtesekretær: Rita Gjestad Aarnes

Saker som ble behandlet:
Sak 11/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Dokument:

Innkalling og sakliste til møtet 28. september 2017

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes med følgende merknad; neste møte til kl 18 - 20.

Sak 12/17

Godkjenning av referat

Dokument:

Referat fra møtet 1. juni 2017

Vedtak:

Referatet fra møtet 1. juni 2017 godkjennes uten merknader

Sak 13/17

Presentasjon og konstituering av Samarbeidsutvalg(SU) og skolemiljøutvalg(SMU)
•

Noen av medlemmene er nye i SU/SMU, derfor var det greit med en
presentasjonsrunde.

Postadresse
Yennalivegen 7, 7670 Inderøy
E-post
postmottak@inderoy.kommune.no

Besøksadresse
Inderøy Rådhus
Yennalivegen 7
www.inderoy.kommune.no

Telefon
74124200
Telefaks
741242 19

Bankkonto
4202.37.15338
Org.nr
NO 997 391 853

, saksnr. 2012/1870-48

•

•

Sak 14/17

Gjennomgang av Opplæringslovens§ 11-1 og§ 11-la
o OPL § 11-1
Samarbeidsutval ved grunnskolar
o OPL § 11-la
Skolemiljøutval ved grunnskolar
o Delte også ut heftet "Medlem av samarbeidsutvalg" fra FUG. Heftet er
ikke revidert etter nye paragrafer i OPL, eksempelvis kap 9A.
Valg av nestleder
o Nestleder i SU/SMU ble Karin von Køppen

Møteplan og tema for SU/SMU skoleåret 2017/18
Dokument:
Møteplan vedtatt i sak 9/17 med endringer
Pga ønske om å samkjøre datoene for alle Samarbeidsutvalgsmøter i Inderøy kommune,
ble dato for første møte endret fra 7. september til 28. september.
Mulig det kommer flere endringer når alle SU har hatt møter.
Møteplan
Måned
September
Desember

Dato
28.09
07.12

Februar
Juni

01.02
07.06

Tema
Konstituering/møtetema
Godkjenning årsplan barnehage
Skolebasert vurdering/plan
Nasjonale prøver/Elevundersøkelsen/budsjett
Fellesmøte med FAU. Planlegging 2018/19,
evaluering 2017/18

Vedtak:

Vårt neste møte settes til torsdag 7. desember kl 18 - 20.
Kommer tilbake til eventuelle revideringer av møteplan og tema.

Sak 15/17

Informasjon og orienteringer
1. Fra politikken ved Edit
a. AP hadde en interpellasjon om skolestruktur i kommunestyret sist, og Edit
leste opp fra ordførerens tilsvar på interpellasjonen.
b. Felles møtedato for enhetenes SU var et politisk innspill. Referat og innspill
fra SU-møtene vil bli tatt med til møtet i Komite Folk 3. oktober.
c. Oppfølging av vedtaket i kommunestyret den 19.09.2016 er blant annet
dialogmøter mellom politikken og skolene.
d. Politikerne etterlyser fortgang i samarbeid mellom skolene og Akset.
e. Tilbakemelding på gjennomsnittlig lærertetthet i lnderøyskolen.
f. Tilbakemelding på fagkompetanse og videreutdanning av lærerne.
g. Digitale ferdigheter. Kartleggingsprøve fra udir. Ønske om at alle skal
gjennomføre den.(Mosvik har deltatt på denne alle år unntatt i fjor)
h. Psykososialt miljø/Elevundersøkelsen.
i. Ønske om at alle deltar i foreldreundersøkelsen. Hvordan få opp
svarprosenten?
j. Nasjonale prøver 5. klasse og resultat. Det ble også poengtert at alle skal
kunne delta. Ingen fritas.
2. Fra FAU
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a.

3.

4.

Espen Sivertsen som er far i barnehagen er valgt til ny leder av FAU dette
året.
b. Saker som ble tatt opp på møtet 21. september var bl.a
i. Bankkonto og organisasjonsnr. Kan bruke Vipps hvis organisasjonsnr.
Kommer på plass.
ii. Mørkekveld for skolen satt til 15. november. FAU arrangerer og
skolen står for postene. Invitere med friskolen i Framverran. Rita tar
kontakt med rektor der.
iii. Høstkafe i barnehagen 18. oktober
iv. Fotografering
Fra skole og barnehage
i. Skolebasert vurdering; temaheftet ikke ferdig enda. Blir sak på
møtet i desember.
ii. Kap. 9A i Opplæringsloven. Revidering av Handlingsplan for trygt og
godt læringsmiljø under revidering. Har hatt et samarbeid med Røra
og Lyngstad når det gjelder å lage Rutinebeskrivelse og skjema for
avvik og handlingsplan. Blir lagt på hjemmesida når det er klart.
iii. Arbeid med budsjett og økonomiplan samt Virksomhetsplan.
iv. Foreldremøte på skolen 14. september. Fellesdel for alle, delt på
klasserom med gjennomgang av forventninger og planer for høsten.
Referat legges ut på hjemmesida.
v. Foreldremøte i barnehagen mandag 2. oktober.
vi. Kvalitetsplan/temaplan for barnehage og skole. Arbeidet er i gang.
Rita og Toril er med i skrivegruppa sammen med Randi Tessem og
Heidi Henriksen.
vii. Oppfølging av vedtak i kommunestyrer om skolestruktur og
samarbeid med Akset. Det har vært møter med den enkelte. Onsdag
18. oktober fellesmøte med Marianne Va nem for alle enhetene.
Fra elevråd
i. Elevråd har hatt et møte og konstituert seg.
ii. Malin Fossum ble leder og Lars Arild Løkken, nestleder. Klara Vik
Aarmo er kontaktlærer for elevråd.
iii. Fra alle klasserådene går det igjen å få flere lekeapparater i
skolegården.
iv. De ønsker seg også kantine en gang i mnd. Samme fredag som vi får
frukt fra Sør-Verran helselag.
v. Ellers har de et reelt ønske om rullegardiner/solskjerming på
innsiden av klasserom. Vanskelig å se på Smartboard.
vi. Elevråd har neste møte torsdag 5. oktober.

Det ble en fin samtale underveis rundt disse punktene:
• Brukerundersøkelser- hvordan få flere foreldre til å delta
• Spesialpedagogikk og gutter; hva er det som gjøres feil? Kan vi som
kommune få til noe bedre?
• Tverrfaglighet på tvers av fag og trinn, også på tvers av barnehage - skole.
• Leikeapparat og utfordringer i friminuttene.
• Felles Facebook-side barnehage og skole.

Vedtak:

Alle innspillene tas til orientering og følges opp.
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Sak 16/17:

Eventuelt
Ingen saker

Rita Gjestad Aarnes/referent

Side 4 av 4

