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Referat fra møte i SU og SMU ved Fevik skole 10.10.22 

 

Til stede: 

Gunnar Ødegaard - FAU 

Tine Stokk Berentzen - FAU 

Anna Kristin Storsæter - representant fra pedagogisk personale 

Inger Lise Konnestad - representant fra pedagogisk personale 

Wenche Hanson - representant fra andre ansatte  

Roald Abrahamsen -  representant fra kommunen 

Kai Ragnar Engenes Aaberg - Elevrådet  

Hannah Svendsen -  Elevrådet 

 

Forfall:  

Rita Storvik Wold - politiker 

 

Saker: 

   

Samarbeidsutvalget 

 

21/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

22/22: Konstituere SU og SMU 

Leder: Gunnar Ødegaard 

Nestleder: Tine Berentzen 

Sekretær/referent: Roald Abrahamsen 

Medlem SU og SMU: Anna Kristin Storsæter 

Medlem SU og SMU:Inger Lise Konnestad 

Medlem SU og SMU: Kai Ragnar Engenes Aaberg 

Medlem SU og SMU: Hannah Svendsen 

Medlem SU: Wenche Hanson 

Medlem SU: Rita Storvik Wold 

 

 

23/22: Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte og politiker) 

Fra FAU:  

FAU har konstituert seg med ny ledelse. På møtet i KFU var det mye snakk om økonomi i 

sektoren. FAU her på Fevik skole skal nå planlegge åpen skole som skal være 3.november.  

 

Fra elevrådet:  

Elevrådsrepresentantene forteller blant annet at de har brukt mye tid den siste tida på 

planlegging av «Verdensdagen for psykisk helse» som er i dag 10.10. Ellers forteller de at de 

har faste elevrådsmøter der det er noen faste tema som tas opp, blant annet elevenes 

opplevelse av skolemiljøet. Elevrådet opplever at det er mye positivt i skolemiljøet. Det er god 

stemning og det er lite hærverk. 
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Fra ansatte:  

Ansattes representanter forteller at det har vært en fin oppstart av skoleåret. Det er alltid 

spennende med et nytt skoleår. De påpeker at det er spesielt positivt med arrangement som 

inkluderer alle klassetrinn på skolen. Arrangementet i dag i forbindelse med verdensdagen for 

psykisk helse var veldig positivt.  

            

Fra politiker: Var ikke til stede. 

 

 

 

24/22: Møteplan for skoleåret 2022-2023 

 

SU ble enige om følgende fastlagte møter dette skoleåret, men det kan også innkalles til 

ekstraordinære møter ved behov i tillegg til dette: 

 

Tirsdag 22. november, kl. 17.30-18.30 

Vi skal da diskutere høringsuttalelse til budsjett 2023. Siden dette kommer før FAU-møtet 

foreslås det at vi nedsetter en arbeidsgruppe hvor både ansatte fra SU og FAU deltar. Vi vil 

vurdere å ta med uttalelser fra elevrådet og organisasjonene i en felles høringsuttalelse fra 

Fevik skole. Vi har pleid å sende forslag til uttalelse til alle parter, med en kort frist for 

tilbakemelding. 

 

Mandag 13. februar, kl. 17.30-18.30 

 

         Mandag 5. juni, 17.30-18.30 

 

 

25/22: Økonomi Fevik skole 

Rektor refererte til 2. tertialrapport der Fevik skole har et merforbruk ved utgangen av august. 

Dette var forventet ut ifra  tilbakemeldinger som er gitt i blant annet månedsrapporteringer. 

Rektor har involvert og informert kommunalsjef om situasjonen slik at hun er kjent med 

årsakene til merforbruket. 

 

 

26/22: Avvik Fevik skole  

De ansatte bruker QM+ som er kommunens avvikssystem. Det varierer hva som meldes og 

hvor mye som meldes. Det meldes blant annet ved bortfall av timer. Skolens ledelse melder 

inn avvik blant annet ved rapporteringer (månedsrapporter, tertialrapporter, årsmelding) 

 

SMU- skolemiljøutvalget 

 

         27/22: Psykisk og fysisk skolemiljø ved Fevik skole- 

         I dag har det blitt markert «Verdensdagen for psykisk helse». Det har blitt snakket mye om  

         dette på elevrådsmøtene. Elevrådsrepresentantene holdt en flott tale om temaet for hele  

         skolen under arrangementet. Foreldrerepresentantene gir uttrykk for at de opplever at skolen  

         jobber mye med å skape et trygt og godt skolemiljø. Det bemerkes blant annet at det er  

         positivt at en har noen fellesarrangement for hele skolen. Det blir også nevnt at det er  

         positivt at det er en gruppe faddere som har ansvar for en gruppe elever. Da blir det mindre  

         sårbart. Det oppleves å være lite hærverk på skolen for tida. 
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Fevik 10.10.22 

 

 Roald Abrahamsen 

 Sekretær i SU og SMU 


