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Referat fra Teamsmøte i SU og SMU ved Fevik skole 16.11.21 
 
Til stede: 
Anne Kirsten L Galteland - FAU 
Melany Nysted - FAU 
Leif Andreassen – Representant fra pedagogisk personale 
Astrid Stalleland Knutson- Representant fra pedagogisk personale 
Heidi Jonassen – Representant fra andre ansatte  
Linn Torgersen – Representant fra kommunen 
Daniel Trondahl – Elevrådet  
Henrikke Sandberg Hovdekleiv – Elevrådet  
 
Forfall:  
Rita Storvik Wold - Politiker 
 
Saker: 
 

Sak 1 Konstituere SU og SMU 
Leder: Anne Kirsten Galteland 
Nestleder: Henrikke Sandberg Hovdekleiv 
Sekretær/referent: Linn Torgersen 
Medlem SU og SMU: David Trondahl 
Medlem SU og SMU: Melany Nysted 
Medlem SU og SMU: Astrid Stalleland Knutson 
Medlem SU og SMU: Rita Storvik Wold 
Medlem SU: Leif Andreassen 
Medlem SU: Heidi Jonassen 
 
Sak 2 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 3 Gå gjennom SU og SMU sitt mandat 
I forkant av møtet hadde utvalget fått tilsendt to dokumenter. Et informasjonshefte utarbeidet av FUG: 
Medlem av samarbeidsutvalg, og et veilederhefte utarbeidet av Utdanningsdirektoratet: Medlem av 
skolemiljøutvalg. Disse ble gjennomgått på møtet, slik at utvalgene ble mer bevisst sine roller. Disse heftene 
tar leder av SU og SMU utgangspunkt i ved videre planlegging av saker i perioden. 
 
FAU, elevrådet og ansattes grupper kan melde saker gjennom sine representanter. Medlemmene i 
samarbeidsutvalget kan selv ta initiativ til å få saker på dagsordenen. Saker kan være «til informasjon», man 
kan be om «synspunkter» eller om retningslinjer for hvordan partene kan medvirke og påvirke.  
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På hvert møte ønsker vi å ha oppe følgende faste saker: 

• Læringsmiljøet ved skolen 

• Økonomi 

• Avvik 

• Referat fra forrige møte 

• Eventueltsaker  

• Orienteringssaker  

• Innspill til saker til neste møte 
 
To uker før møtet sender leder ut en epost til utvalget og ber om innspill til saker. Innkalling og saksliste 
sendes til medlemmene av utvalget minst en uke før møtet. Leder, nestleder og rektor samarbeider om 
møtene i forkant. 

 
Sak 4 Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker)  
Fra FAU 
FAU hadde første møte 14. oktober. Først og fremst ble nytt FAU konstituert og vedtekter og årshjul ble 
revidert. Anne Kirsten informerte om at neste møte i FAU skal holdes 16. november. Når det gjelder 
kommunalt foreldreutvalg har det allerede vært to møter. På det siste møtet var det fokus på budsjett, og et 
samlet KFU er enige om å være tydelige på at det er altfor stramme rammer for skolene.  
 
Fra elevrådet 
Elevrådet hadde møte 16.11 for å uttale seg om skolemiljø og økonomi. Referatet er sendt til alle i SU. 
 
Fra ansatte 
Ansatte skryter av jobben elevrådet har gjort i forbindelse med innspill til budsjett. Ellers jobbes det hardt i 
kulissene vedr. det praktiske som må på plass med tanke på neste kalenderårs rammer og budsjett. 
 
Fra politiker 
Ikke til stede grunnet politisk møte angående budsjett. 
 

Sak 5 Møteplan for skoleåret 2021/2022 
 
Onsdag 26. januar, kl. 17.30-18.30 
Torsdag 10. mars, kl. 17.30-18.30 
Tirsdag 7. juni, 17.30-18.30 
 
Sak 6 Høringsuttalelse budsjett 
 
SU drøftet kommunedirektørens budsjettforslag 2022 og handlingsplan 2022-2025.  
 
SU vil legge til rette for at elevrådet, FAU og SU sammen utarbeider en felles høringsuttalelse fra Fevik skole. 
Høringsuttalelsen kommer formelt fra samarbeidsutvalget.  
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Alle parter kan komme med innspill til høringsuttalelse frem til fredag 19. november kl. 14. En arbeidsgruppe 
får ansvar for å ferdigstille dokumentet. Arbeidsgruppen møtes mandag 22. for å skrive et forslag til 
høringsuttalelse. Denne blir sendt ut til alle i FAU og SU, slik at alle parter kan komme med innspill før vi 
sender endelig høringsuttalelse til kommunen tirsdag 23. november. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Anne Kirsten Galteland (leder FAU og SU) 
Leif Andreassen (representant SU) 
Anne Gjerstad (representant FAU) 
 
Innspill fra SU til høringsuttalelsen:  
* Elevrådets uttalelse (se vedlegg sendt ut i mail til SU-medlemmene) 
* Skolens tertialrapport 
* Uttalelser vedr. økonomi og avvik i kveldens SU, SMU og FAU-møter 

 
 
Sak 7  Økonomi Fevik skole 
Rektor informerer om at budsjettet for kommende kalenderår er enda strammere enn for 
inneværende år. Det innebærer at det må kuttes ytterligere i ressursene, om vi skal klare å gå i 
balanse. Ledelsen  frykter at dette vil gå ut over kvaliteten på det opplæringstilbudet skolen har. Det 
er enda uvisst om vi vil klare å holde budsjettene uten at dette vil gå på bekostning av lovpålagte 
oppgaver knyttet til lærernorm og vedtak knyttet til enkeltelevers særskilte behov. Med så knappe 
ressurser frykter SU at strammere rammer også vil gå på bekostning av forebyggende arbeid og tidlig 
innsats. 
 
Elevrådet, ansatte og FAU-representantene er også dypt bekymret for situasjonen, og vil gjøre sitt 
beste med å få fram disse bekymringene i høringsuttalelsen.  
 
Sak 8 Avvik Fevik skole 
SU er enige om at det er viktig å synliggjøre at stramme økonomiske rammer fører til flere avvik, og vi ønsker å 
ha dette som en fast sak i alle SU møter. Rektor orienterer kort om avvikssystemet Qm+ og hvordan de 
ansatte melder inn avvik der.   

 
 
Eventuelt 
 
Innspill til saker til neste møte: 
- Budsjettoppfølging 
 

 


