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Referat fra møte i SU/SMU i Mosvik barnehage og skole
Tid:
Sted:
Møte:
Til stede:

Forfall:

Torsdag 30. november 2017, kl 18 - 20
Mosvik skole, møterom
Felles møte for SU/SMU og FAU
Espen Sivertsen, leder FAU/medl. SU/SMU
Karin von Køppen, FAU skole/SU
Johannes Grande, FAU bhg/SU
Ivar Jakob Aarmo, ansatte skole/SU
Mariann Staberg, ansatte bhg/SU
Toril Alstad, styrer bhg/SU
Marius Melbø, FAU skole
Karoline Røstvig, FAU skole
Maria Kilen, FAU/SU, vara
Edit Jakobsen, leder SU/pol.repr
Gunhild Jenssen, FAU/SU
Bjørg Løkken, ansatte skole/SU
Malin Fossum, elevråd/SU
Lars Arild Løkken, elevråd/SU
Randi Karlsen, FAU skole
Bodil Anita Olsen, FAU skole
Roger Sundseth, FAU skole

Saker som ble behandlet:
Sak 17/17
Godkjenning av innkalling og sakliste
Dokument:
Innkalling og sakliste til møtet 30. november 2017
Endret møtedato i forhold til vedtak i sak 14/17.
Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 18/17

Godkjenning av referat
Dokument:
Referat fra møtet 28. september 2017

Vedtak:

Referatet fra møtet 28. september 2017 godkjennes

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

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

Telefon
74 12 42 00
Telefaks
74 12 42 19

Bankkonto
4202.37.15338
Org.nr
NO 997 391 853
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Sak 19/17

Godkjenning av Årsplan for Mosvik barnehage

Dokument:

Årsplan for Mosvik barnehage 2018

Styrer gikk gjennom Årsplan for 2018. Ikke så mange endringer fra innværende år. Vi
avventer ny Kvalitetsplan før vi endrer fokusområdene. Årsplanen er et arbeidsredskap
for planlegging og pedagogisk virksomhet i barnehagen. Foreldrene har kommet med
innspill på aktiviteter som de synes barnehagen skal ha spesielt fokus på som turer i
fjæra, gårdsbesøk og ski leik. Årshjulet i planen er revidert etter det som kom opp på
foreldremøtet i høst.
Overordnet mål: Vennskap.
Felles med skolen; Grønt flagg, miljøundervisning og miljøsertifisering.
Årsplanen legges på hjemmeside og facebooksiden.
Vedtak:
Sak 20/17

Årsplan for Mosvik barnehage 2018 godkjennes
Godkjenning av dokument for «Skolebasert vurdering» Mosvik skole 2017 /18

Dokument:

Dokument for evaluering av skolebasert vurdering 2017/18

Dokumentet utsendt med innkalling.
Skolen skal drive med skolebasert vurdering. Forskrift til Opplæringsloven§ 2-1 hjemler
skolebasert vurdering.
Dokumentet er en dokumentasjon på skolens arbeid med skolebasert vurdering i sitt
årshjul. Evaluering skjer i Samarbeidsutvalgets møte i juni. I dette møtet er det kun en
godkjenning av selve dokumentet.
Vedtak:

Dokumentet «Skolebasert vurdering 2017-18» godkjennes

Sak 21/17

Opplæringslovens § 9A - Trygt og godt skolemiljø

Gikk gjennom nytt regelverk mot mobbing i OPL § 9A
• Nulltoleranse mot mobbing
• Elevens egen opplevelse avgjørende. Alle har et ansvar for å melde fra hvis man
opplever eller ser noe som ikke er bra. Gjelder alle ansatte og foreldre.
• Skolen skal ha en plan/reglement/rutiner for tiltak og plan
oppfølging/handlingsplan når en får melding om mobbing.
• Hvis foreldre sopplever at det ikke blir tatt på alvor, kan det meldes videre til
fylkesmannen.
• Skal komme på plass en overordnet Plan mot mobbing i kommunen.
• Skolen jobber med den nye paragrafen, og har begynt å få på plass rutiner
tilpasset § 9A.
• Handlingsplanen vil bli lagt på hjemmesida.
• Arbeidet med vennskap er overordnet.
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 22/17

Informasjon og orienteringer
Fra politikken:

•
•

Strukturen på oppvekstsektoren i Inderøy kommune skal gjennomgås på nytt, og
rådmannen ønsker at det kommer et endringsvedtak i løpet av 2018.
Denne gangen vil det omfatte både barnehager og skoler.
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•
•

Utfordringene med IKT på oppvekstområdet spesielt, og kommunen generelt
skal gjennomgås og vurderes.
Skolene har behov former lokal support på IKT.

FAU
• Mørkekveld. Detaljer ble gjennomgått på FAU-møtet.
Barnehagen
• Inne i en tradisjonsperiode
• Mandag 11.12. måling av lysstyrke
• Gladnyhet: Barnehagen fått tildelt lyd-øre(lydmåler) som måler støyen i
barnehagen - HMS-tiltak. Overrekkes torsdag 7. desember av Steinkjer
Hørselslag
Skolen
• Begynner med adventsstund fredag 1.12.
• Siste dag før jul, torsdag 21. desember. Slutter til mat
• Juleverksted og julegrøt, omvendt julekalender
• Besteforeldredag og Morgensangkafe fredag 15. desember.
• Fakkelmesse onsdag 20. desember
Elevråd
• Kantine en gang i måneden med hjelp/bistand fra Sør-Verran helselag
• Første gang fredag 12. januar
• Vennetime fredag 8. desember for alle
• Mørkekveld - tilbakemelding om at de syntes det ble en bra kveld.
Vedtak:

Tas til orientering

FAU-saker som ble behandlet
Sak 23/17
Orientering om konstituering av IKFU
Leder Ragnar Ørdal, Utøy skole
Saker de ønsker å jobbe med;
• Finansiering av skoleturer
• Ønsker møte med rektorene på nyåret
Vedtak:

Tas til orientering

Sak 24/17

Evaluering av mørkekvelden, tirsdag 21. november
Se referat fra FAU

Sak 25/17

Engasjement og oppmøte på møter og arrangement
Se referat fra FAU

Sak 26/17

Eventuelt
Julegrantenning i barnehagen
Fakkeltog
Se referat fra FAU

Rita Gjestad Aarnes/referent
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