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Vår referanse
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Deres referanse

Medlemmer av SU/SMU
Mosvik barnehage og skole
7690 MOSVIK

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

Forfall:

Torsdag 14.november 2019, kl 18- 20
Mosvik skole, møterom
Rita Gjestad Aarnes, enhetsleder
Toril Alstad Nyeng, styrer bhg
Heidi Mestad Bartnes, vara FAU bhg
Tone Norum Vågen, FAU bhg
Mariann Staberg, ansatte skole/FAU skole
Politisk repr.
Karen Sofie Grut, FAU bhg
Renate Svenning, FAU skole
Lisbeth Berge, ansatte bhg
Ivar Jakob Aarmo, ansatte skole
Thea Kilen, Elevråd
Alina Myrabakk Kilen, Elevråd

Saker som ble behandlet:
Sak 13/19
Godkjenning av innkalling og sakliste
Dokument:
Innkalling og sakliste til møtet 14.11.19
Pga lite oppmøte, er SU/SMU egentlig ikke vedtaksføre. Vi gjennomførte møtet, og
utsatte endel saker til neste gang.
Vedtak:

Innkalling og sakliste med en tilleggssak som blir sak 17, Eventuelt flyttes til sak 18.

Sak 14/19

Konstituering av SU/SMU
Dokumenter: Opplæringsloven§ 11-1 og§ 11-la.
Notatet Oppgaver og roller til SU og SMU.
Konstituering med valg av leder og nestleder.
Rektor ivaretar sekretæroppgaver.

Vedtak:

Siden oppmøtet var så lavt, utsettes konstituering til neste møte.
Dessuten er ikke politisk representant utpekt enda.

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

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

Telefon
74 12 42 00

Bankkonto
4202.37. I 5338
Org.nr
NO 997 391 853
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Medlemmene får i oppgave ~ lese utsendt notat om roller og oppgaver til SU/SMU til
neste møte.

Sak 15/19

Møteplan og temaplan
a) Mteplan skole~ret 2019/20
Torsdag 14. november 2019
Torsdag 27. februar 2020
Torsdag 4. juni 2020
AIie møtene legges på samme dato for enhetene i Inderøy.
b) Temaplan
Aktuell tema som SU/SMU kan behandle:
• Budsjett og virksomhetsplan
• Fysisk og psykososialt barnehage- og skolemiljø

a.

$9A

•
•
•

Elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen
Nasjonale prøver
Oppvekstsenter

c)

Faste årlige tema
a. Skolebasert vurdering 2019/20
b. Barnehagens årsplan

Toril presenterte den nye malen for årsplan i barnehagen. Fra 2020 skal alle
barnehagene i Inderøy bruke samme mal for utforming av årsplan. Overordnet
målsetting vil være felles, med lokal tilpasning for den enkelte barnehagen.
Barnehagens årsplan blir godkjent i den første møtet til SU høsten 2020.
Årsplan for vr 2020, vil være en revidert forlengelse av Årsplan for 2019. Toril
gjennomgikk også den reviderte Årsplanen.

Vedtak:

Møteplanen godkjennes.
Gjennomgangen fra styrer tas til orientering.

Sak 16/19

Informasjon og orienteringer
a) Fra politisk representant
a. Ingen orientering
b) Fra FAU
a. Referat siste møtet
b. Oppfordring til oppmøte på Kick Off på Utøy skole, mandag 18.11.19
c) Fra skole og barnehage
a. Årsplan
b. Aktivitetsplan
c. Ansatte/elever/barn
d) Fra elevråd
a. Aktuelle saker som elevråd jobber med;
i. Verksted for mekking av Olabiler
ii. Aktivitetsledere
iii. Kantine
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Vedtak:

Tas til orientering

Sak 17/19

Studietur ansatte
I forbindelse med Oppvekstsenter Vest er det annonser studietur til Trondheim onsdag
27. november. Dette er det Norconsult som arrangerer sammen med styringsgruppa. Litt
kort varsel gjør at vi har vansker med ~ sende folk avgårde. En mulighet kan vaere ~ gi
elevene en fridag for kveldsarrangement.
SU diskuterte dette, og kom fram til at det var uheldig pga at det kommer en fridag
fredag 29.11.19 også. Det kan bli vanskelig for foresatte åta seg fri 2 frittstående dager
så nært.

Vedtak:

Enig om ~ sende en mindre gruppa på turen til Trondheim.

Sak 18/19

Eventuelt
Snakket om ~ vise respekt for hverandres tid, møte på møtene eller gi tilbakemelding om
du kommer på møtet.
Leder FAU skal være medlem av SU.
Skolen må ha 3 SU-medlemmer for ~ ha flertall i SMU-saker.

Referent
Rita Gjestad Aarnes
Enhetsleder Mosvik skole og barnehage

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.

Side 3 av 3

