INDERØY KOMMUNE
Lyngstad skole og barnehage
-en gyllen mulighetVågavegen 423, 7670 INDERØY

MØTEREFERAT, SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

MØTE NR 1, 2010/2011
DATO: 10.11.10

STED: Skolen

TIDSROM: 1900-2015.

Sammensetning av felles SU ihht § 11-1 i Opplæringsloven:
2 fra elevene på skolen:
Eiliv Lyngstad (6. kl), Peder Isaksen Fossum (7. kl)
2 fra FAU/barnehage:
Camilla Iversen, Lene Leira
2 fra FAU/skole:
Sofie Skjerve, Marianne Haugseth
2 fra ansatte, barnehage:
Anita Ørdal, Olaug Vang
1 fra underv.personalet:
Vidar Wikan
1 fra andre ansatte, skole:
Astri Irene Verstad
2 fra Inderøy kommune:
Elin Wist (politiker), Kåre Mandal (rektor).

Fravær/vara:

Camilla Iversen, Olaug Vang (Kari Næss møtte som vara).

MØTELEDER:
SEKRETÆR:

Lene Leira.
Kåre Mandal.

SAKLISTE:
Sak nr 1

2010/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:
Ingen anmerkninger til selve innkallingen.

Sak nr 2

2010/11 KONSTITUERING AV SU 2010/11

Vedtak:
Valg av leder: Lene Leira.
Valg av nestleder: Anita Ørdal.
Sekretær: Kåre Mandal.

Sak nr 3

2010/11 ORIENTERING OM GYLLEN OPPVEKST PÅ VÅJEN

Saksinfo:
I prosjektperioden for Gyllen oppvekst på Våjen er det vedtatt at SU skal få en situasjonsrapport i
hvert SU-møte. Prosjektleder Terje Ingvoldstad gav et kort sammendrag fra kick-off 17.01.09 til i
dag. Han nevnte bl a følgende tiltak:
- Svartkjel’n – et symbol på fellesskap og et ønske om å bidra i bygden.
- Verdensrekordforsøk i køståing på Bua.
- LE-skur på skolen.
- Beplantning av skråningen nedenfor barnehagen.
- Tomtegubbene – for å få byggeklare tomter på Våjen.
- Tettere samarbeid barnehage – skole med utarbeidelse av felles visjon: En gyllen mulighet.
- Vimpel påført enhetens visjon til bruk i flaggstangen.
- Gratis internett (gjestenett) for besøkende på enheten og for hyttenaboer.
- Planer for en aktivitetspark.
Prosjektet, som er treårig, skal formelt avsluttes i 2011. Prosjektleder ønsket tilbakemelding på om
folk på enheten og i bygden ser nytten av at arbeidsformen videreføres i en eller annen form.

Sak nr 4

2010/11 STORFORELDREMØTE

Saksinfo:
I samarbeid med Gyllen oppvekst på Våjen har Espen Wengstad forsøkt å få gjennomført et
arrangement med Mr. Tourette, Pelle Sandstrak. Dette er lagt på is.
Vedtak:
FAU vil ta opp saken i sitt desembermøte for å diskutere eventuelle andre aktuelle temaer for et
storforeldremøte på nyåret 2011.

Sak nr 5

2010/11 GODKJENNING AV ÅRSPLANER

Saksinfo:
Årsplanene for Lyngstad barnehage og Lyngstad skole for 2010-11 ble presentert.
Vedtak:
Årsplan for Lyngstad barnehage ble godkjent uten anmerkninger.
Årsplan for Lyngstad skole ble godkjent med følgende tilføyning:Milepæler for overføring av barn
fra barnehage til skole må legges inn i planen.

Sak nr 6

2010/11 GODKJENNING AV NYE LÆREVERK

Saksinfo:
Det er innkjøpt lærebøker etter ny læreplan for fagene norsk, engelsk og matematikk. Vidar Wikan
presenterte lærerkollegiets valg og prioriteringer for de øvrige fagene.
· Fagene er prioritert i rekkefølgen naturfag, samfunnsfag, RLE og musikk.
Det er valgt ut følgende læreverk:
· Naturfag og samfunnsfag: GAIA. Natur- og samfunnsfag har felles lærebok for 1. til 4. trinn.
· RLE: VIVO.
· Musikk: Musikkisum. For musikk ønskes det enkeltbøker på utvalgte trinn, ikke klassesett.

Vedtak:
Ingen anmerkninger til prioritering og/eller valg av læreverk. Det er ønskelig at lærebokinnkjøp
prioriteres i innkjøpskøen.

Sak nr 7

2010/11 BRUKERUNDERSØKELSER

Saksinfo:
Rektor ba om tilbakemeldinger / tips ifht 2 sider av saken:
1. Hvordan øke foresattes deltakelse? 22 av 57 inviterte hadde svart på undersøkelsen våren 2010.
Innspill:
- Be elevene “mase på” foresatte for å minne dem på betydningen av å delta.
- Deler av undersøkelsen kan tas inn i et samlet forum med rullerende gruppearbeid,
f eks i et storforeldremøte.
- Bruke ulike fora til å motivere foresatte for å delta.
2. Hvordan ønsker foresatte tilbakemeldinger fra undersøkelsen?
Innspill:
- Send ut resultatene til foresatte med vekt på å presentere hvordan tilbakemeldingene
brukes i praktiske tiltak på skolen. På den måten vil foresatte se at de har
påvirkningsmuligheter.
- Sett tilbakemeldingstidspunktene inn i årsplanen.

Sak nr 8 2010/11 MØTEPLAN
Vedtak:
Neste møte: 19.01.11 kl 1830 – 2030. Deretter fastsettes et møte nærmere sommeren 2011.

Sak nr 9

2010/11 EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Kåre Mandal
sekretær, SU

Kopi: Medlemmer av elevråd.
Foresatte.
Ansatte.

