REFERAT FRA SU-MØTE
ved Sandvollan barnehage/skole.
TIRSDAG 13.10.2015 KL. 18 -20

Representerer:
Elevene
FAU skole
FAU barnehage

Tilstede:
Lars B. Rannem
Lotte Roel Oppebøen
Lars Kvam
Lillian Benjaminsen
Tone Dammen

Ansatte i barnehagen

Ann Magritt Dahl
Pia Sende
Undervisningspersonale Trond Birkenes
Andre ansatte skolen
Mari Manka
Kommunen
Arne Rannem
Thomas Herstad

Sak 01-15/16
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 02-15/16
Konstituering. Gjennomgang av hva samarbeidsutvalget er.
Samarbeidsutvalget er øverste organ for skole/barnehage. Høringsorgan før
saker går til politisk behandling. Alle kan ta saker med inn i møtet.
Vedtak: Thomas Herstad leder møtene. Ann Magritt Dahl (styrer i bhg) skriver
referat.

Samarbeidsutvalget består av følgende:
Representerer:
Elevene

Fast:
Lars B. Rannem
Johan Lidbom
FAU skole
Lars Kvam
Lillian Benjaminsen
FAU barnehage
Hege Beate Skjelvan
Tone Dammen
Ansatte i barnehagen
Ann Magritt Dahl
Anne Beate Gausen
Undervisningspersonale Trond Birkenes
Andre ansatte skolen
Mari Manka
Kommunen
Arne Rannem
Thomas Herstad

Vara:
Lotte Roel Oppebøen
Sarah Oldren Grande
Berit Gjerseth
Irene Mjømen
Hege Vist
Lisa Lilleby
Bodil Myhr
Pia Sende
Eva Stornes
Ann Kristin Bragstad
Kirsti Grøtan
Kirsten Vist

Innkalling går til representantene som selv har ansvar for å kalle inn personlig
vara dersom de ikke kan møte.
Sak 03-15/16
Møteplan.
Tidspunkt:
Tirsdag 19.01.16
kl.18.00-20.00
Tirsdag 19.04.16
kl.19.00-20.00

Tema:
Årsplan barnehagen

Merknad:
Sendes ut på forhånd

Innkalling 14 dager før møtet. Alle rådsorgan oppfordres til å melde inn saker
på forhånd.

Sak 04-154/16
Skolemiljøutvalget består av:
Representerer:
Fast:
Vara:
Elevene
Lars B. Rannem
Lotte Roel Oppebøen
Johan Lidbom
Sarah Oldren Grande
FAU skole
Lars Kvam
Berit Gjerseth
Lillian Benjaminsen
Irene Skei Mjømen

Undervisningspersonalet Trond Birkenes
Eva M. Stornes
Andre ansatte
Mari Manka
Ann Kristin Bragstad
Kommune
Arne Rannem
Kirsti Grøtan
Thomas Herstad Kirsten Vist
Saker skolemiljøutvalget har tatt opp tidligere er bl.a. elevundersøkelsen,
uteleikeapparater, feil og mangler på toalettene.
Sak 05-15/16
Fra FAU-skole.
 Sykling til skolen. FAU anbefaler at elevene kan sykle til skolen fra og
med 3.klasse.
 Storforeldremøte. Tema er under diskusjon. Barnehagen er også invitert.
Forslag fra Thomas : Fysisk aktivitet.
Forslag fra FAU-barnehagen: Vinnerkultur – Bra nok å være nr.2.
Begge disse kan kombineres.
Det ble også nevnt at det er viktig med aktivitet på møtet.
Forslag fra elevrådet: Fair Play som tema på foreldremøtet, og også i
forhold til elevene på skolen.
Sak 06-15/16
Fra FAU-barnehage.
 Se forrige sak. Diskusjoner om tema på storforeldremøte.
Sak 07-15/16
Fra elevrådet.
 Elevene opplever at det er mye uro og uenighet på fotballbanen.
Klassene må snakke om Fair Play, få med alle i spillet. Være positive og
snakke positivt til hverandre. Det går litt på vinnerkulturen her også.
Tiltak som at voksne er mer tilstede og hjelper til i aktivitetene har
hjulpet.
 Elevrådet ønsker flere voksne ute. Spesielt i skogen/ved lavvoen.
Dette skal ordnes.
 Faste ballbingedager. Dette taes bort. Elevrådet har vurdert det og
kommet fram til at det går greit uten.
Sak 08-15/16
Status utbygging av barnehagen.
 Utbygginga går sin gang. De er foran skjema. Tømrerne starter nå.

 Lyd. Det har vært mye bråk/lyd ved boring i fjell og sprenging. Men det
var en kort periode. Dialogen med utbyggeren er god. Mye spennende å
følge med på.
 Lavvoen er flytta til idrettsplassen. Den skal bli operativ som før. Strøm,
benker og ildsted skal på plass. Det skal også fylles opp rundt lavvoen.
Eventuelt.
 Årsplan for barnehagen. Ann Magritt/Pia orienterte om arbeidet med
årsplanen. Måten vi jobber på gjør det umulig å ha den klar ved oppstart.
Vi legger stor vekt på barns medvirkning, at de skal ha innflytelse på sin
egen hverdag. Vi bruker tid på å finne interesseområdene og det de er
opptatt av ved å observere, endre på det fysiske miljøet, samtale. Med
andre ord har vi barna med i prosessen, noe som fører til at vi finner
satsingsområder i tråd med barnas interesser. Vi bruker årsplanen som
arbeidsredskap sjøl om den ikke er endelig godkjent av SU.
Årsplanen blir sendt ut før neste møte i SU.
 Studiebesøk til Finland. Thomas orienterte om studiebesøk i Helsinki.
Inderøy har et samarbeidsprosjekt med den finske skolen. Det går bl.a.
på hvordan de organiserer undervisning, gruppestørrelser,
spesialundervisning og samarbeid mellom enhetene. Vi har kommet
lengre i forhold til samarbeid mellom enhetene. Finnene kommer på
gjenbesøk for å se på hvordan det gjøres her.
 Uke 43. Torsdag – åpen dag på skolen. Arrangement i forhold til støtte
til flyktningene. Ønske fra foreldre at slike arrangementer legges til
slutten av dagen. Vanskelig for en del å stille p.g.a. jobb.

Ref:
Ann Magritt

