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

MØTEREFERAT, SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

MØTE NR 2, 2010/2011
DATO: 14.03.11

STED: Barnehagen TIDSROM: 1900-2100.

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:

Elevrepresentantene hadde gyldig fravær.

MØTELEDER:
SEKRETÆR:

Lene Leira.
Kåre Mandal.

SAKLISTE:
Sak nr 10 2010/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Vedtak:
Ingen anmerkninger.

Sak nr 11 2010/11 GODKJENNING AV ÅRSRAPPORT 2010
Saksinfo:
Årsrapport for Lyngstad skole og barnehage 2010 ble presentert.
Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent uten anmerkninger.

Sak nr 12 2010/11 GODKJENNING AV BUDSJETT 2011
Saksinfo:
Budsjett for Lyngstad skole og barnehage 2011 ble presentert. En betydelig omfordeling fra skole til
barnehage for å opprettholde akseptabel bemanning i barnehagen ble påpekt. Det ble uttrykt
bekymring for knappe ressurser til bemanning generelt, men særlig i barnehagen. Det ble
kommentert at den tildelte ressursen til spesialoppfølging av barn (40% stilling) er “spist opp” av
grunnbemanningen. Det ble hevdet at dette ikke er tilfellet i andre barnehager i kommunen.
Enhetsleder orienterte om pågående arbeid med refordeling av ressursene basert på det faktiske
antall barn i de ulike aldersgruppene. Driftsbudsjettet er tilnærmet uendret fra forrige år. Det betyr
en reell nedgang pga prisstigningen.
Vedtak:
Budsjettet for 2011 ble vedtatt med de kommentarer som ble gitt ifht bemanningen på enheten.

Sak nr 13 2010/11 GODKJENNING AV VIRKSOMHETSPLAN 2011
Saksinfo:
Virksomhetsplan for Lyngstad skole og barnehage 2011 ble presentert. Det ble uttrykt tilfredshet
med at satsingsområder og målformuleringer virket nøkterne og fornuftige. Det ble påpekt at
evalueringen vil bli vanskeliggjort av enkelte resultatindikatorer og for lite presise frister.
Vedtak:
Virksomhetsplanen for 2011 ble vedtatt med de kommentarer som er kommentert.

Sak nr 14 2010/11 BRUK AV SU
Møteplikt for elever.
Saksinfo:
Det ble uttrykt forståelse for at elever kan oppleve SU-møtene som lite interessante.
Vedtak:
Det må utvises skjønn ifht når elevene skal møte i SU og hvilke saker de bør ta del i. Begrunnelsen
er at relativt få saker oppleves som interessante og viktige ettersom mye handler om planer og
plandokumenter. Det foreslås egne møter hvor elevsaker har spesielt fokus og mulighet for at
elevene kan delta i deler av møtene etter eget ønske.
Årsplan for SU
Saksinfo:
Her ble 2 ulike alternativer presentert:
Alt 1, 3 møter pr år:
Tidspunkt
Oktober/november

Mars

Juni

Innhold
Konstituering
Årsplan, barnehagen Årsplan, skolen
Årsrapport, enheten
Budsjett, enheten
Virksomhetsplan, enheten
Brukerundersøkelser Rammevilkår
Driftsplaner

Kommentarer
Valg av leder og nestleder
Kommende kalenderår Inneværende
skoleår
Forrige år
Inneværende år
“
Prioritering av innspill
Kommende skoleår
“

Alt 2, 4 møter pr år:
Tidspunkt
September
November
Mars

Juni

Innhold
Konstituering
Årsplan, skolen
Årsplan, barnehagen
Årsrapport, enheten
Budsjett, enheten
Brukerundersøkelser
Virksomhetsplan, enheten
Rammevilkår
Driftsplaner

Kommentarer
Valg av leder og nestleder
Inneværende skoleår
Kommende kalenderår
Forrige år
Inneværende år
“
“
Prioritering av innspill
Kommende skoleår
“

Sammenhengen mellom brukerundersøkelser og virksomhetsplan ble drøftet. Det ble uttrykt ønske
om at årets brukerundersøkelser må være bakt inn i enhetens virksomhetsplan som skal behandles i
marsmøtet. Utfordringen er kort frist fra brukerundersøkelsene åpnes av U.dir. til Inderøy kommune
forventer at virksomhetsplanen er ferdigstilt. Alternativt kan brukerundersøkelser behandles i
junimøtet med kobling mot neste års virksomhetsplan.
Vedtak:
Fra skoleåret 2011/12 forsøkes alternativ 2 med 4 møter pr år. Brukerundersøkelser kobles mot
virksomhetsplan i marsmøtet.

Kåre Mandal
sekretær, SU

Årsrapport 2010, Budsjett 2011 og Virksomhetsplan 2011 legges ut på hjemmesidene, se
Barnehagens hjemmeside: http://www.inderoy.kommune.no/lyngstad-barnehage.109866.no.html
Skolens hjemmeside:
http://www.inderoy.kommune.no/lyngstad-skole.109861.no.html

Kopi: Medlemmer av elevråd.
Foresatte.
Ansatte.

