
Referat fra møte 13.11.18 i samarbeidsutvalget  

ved Langemyr skole og ressurssenter 
 

Tilstede: 

Trine Beate Karlsen Støylen, elevrådsleder 

Benjamin Johnsen, nestleder elevråd 

Anne Cecilie Johnsen, FAU-leder 

Birger Håland, vara FAU 

Gunvor Bøylestad Nilsen, representant for pedagogene ved Langemyr skole 

Hanne Sellæg, representant for pedagogene ved Langemyr skole 

Bjørn Holter, representant for andre ansatte ved Langemyr skole 

Turid Fløystad, rektor/enhetsleder ved Langemyr skole 

Line Ostad, politiker Grimstad Høyre 

Elevene hadde med sin lærer Trine Vigsnes Post som støtte i deler av møtet. 

Forfall: 

Liv Cathrine Evensen Burgleigh, nestleder FAU 

 

Saksliste: 

2018/1:  Konstituering av Samarbeidsutvalget 

2018/2:  Rådmannens budsjettforslag 2019 – høringsfrist 23/11.  

Avklaringer og mulige innsparingstiltak. 

2018/3:  Neste møtedato 

 

Sak 2018/1 Konstituering av Samarbeidsutvalget:  

Fra udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-

samarbeid/foreldrerepresentanter/ «Samarbeidsutvalg (SU)/Driftsstyre. 

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste 

samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre 

ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for 

kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.» 

Representantene i dette møtet kjenner ikke til om Langemyr skole og ressurssenter har hatt et 

fungerende Samarbeidsutvalg tidligere. Dette er første møte under ny rektor, hvor vi har klart å 

samle nok representanter til å kunne konstituere et Samarbeidsutvalg.  

 

Rektor ber politiker orientere medlemmene om hvordan hun har erfart at Samarbeidsutvalg ved 

andre skoler jobber og organiserer seg. Politiker orienterer om at det er vanlig med to faste møter i 

året. Ett på høsten der man uttaler seg angående foreslått budsjett for neste år, og ett på våren der 

man gjerne går gjennom resultater av undersøkelser skolen har gjennomført og planer for nytt 

skoleår. Rektor pleier å være sekretær for Samarbeidsutvalget, og medlemmene velger hvem som 

fungerer som leder av SU. Elever og foreldre skal være i flertall. Leder av SU pleier å samarbeide med 

rektor om å utarbeide saksliste, kalle inn til møter og utarbeide høringsuttalelser – for eksempel til 

budsjett. En lærerrepresentant lurer på om møtene fungerer som åpne eller lukkede møter, for 

eksempel for andre politikere eller pressen. Politiker er usikker og tenker at SU kan ta stilling til om 

det som diskuteres skal være lukket, og hvordan saker tas videre. Referatet er et offentlig referat. 

 

Vedtak: Anne Cecilie Johnsen velges til SU-leder. 

Rektor får sekretærfunksjon for samarbeidsutvalget. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/foreldrerepresentanter/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/foreldrerepresentanter/


2018/2 Rådmannens budsjettforslag 2019 – høringsfrist 23/11. Avklaringer og mulige 

innsparingstiltak: 

 
Rektor orienterer om den delen av rådmannens budsjettforslag 2019 som omhandler Langemyr: 
https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-
styringsdokumenter/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-og-handlingsprogram/  
Side 41: 

 

 

Side 49: 

 

 

Rektor orienterer om at hun har vært i dialog med kommunalsjef for oppvekst og kultur fra 
budsjettforslaget ble offentliggjort og hun ble gjort kjent med forslaget. Rektor opplever at ordlyden i 
forslaget kan forstås på flere måter, og kan være i konflikt med ulike bestemmelser alt etter hvordan 
forslaget blir forstått. SU utdyper dette i høringsuttalelsen som sendes rådmannen. Rektor er opptatt 
av at Langemyr skole bør spare for å holde kostnadene nede for alle eier- og brukerkommunene, 
men på en lovlig måte og slik at kvaliteten i skoletilbudet blir ivaretatt. Det er satt i gang en bred 
prosess i personalet slik at alle kan komme med forslag til innsparing.  

Elevene hadde et forberedende møte med rektor dagen før, og har kommet med uttalelser om hva 
de opplever som viktig ved skolen. Elevene presenterer sammen med lærer at det nye bassenget er 
viktig for elevene. Det er også skolens båter, og at de kan bruke busskort for å komme seg til byen og 
andre steder når de øver på ting. Elevene er også opptatt av at det er nok voksne til elevene som 
trenger det. En av elevene ønsker at skolen hadde hatt trompet i musikkundervisningen. Elevene er 
enige om at det er viktig at drosjesjåførene er hyggelige, og at det kommer gjerde og port ved 
plassen der drosjene stopper for det er mange små elever som ikke passer seg for bilene slik som de 
har lært. Elevene synes det er kjedelig at skolen må bruke penger på brøyting, strøm og sånne ting. 

Foreldrerepresentantene mener det er svært viktig at de elevene som trenger det får gå på Langemyr 
skole. Noen elever trenger mer skjerming enn det er mulig å få til på nærskolen. De peker på at den 
kompetansen og gode kvaliteten Langemyr har er særdeles viktig for elevene. Miniteam rundt hver 
elev som skolen har, mener de er avgjørende for at elevene blir møtt på en godt måte av personalet 
og at utviklingen blir fulgt tett. Foreldrerepresentantene er også opptatt av båtene som nå er 
rammet av krav om kystskippersertifikat fordi skoler er definert som næring. De er også opptatt av 
sikkerheten i skolegården, der det helt klart er behov for gjerde mellom skolegård og 
vei/parkeringsplass. 

Politiker peker på innspill fra tidligere rektor om eiermodellen, men at Grimstad kommune ikke har 
jobbet videre med dette. Rektor informerer om at hun og ny kommunalsjef har ønske om å drøfte 
med eierkommunene en mer forutsigbar økonomimodell og eventuell eierstruktur. Dette arbeidet er 
tenkt startet over nyttår. Politiker forteller også om arbeidet med å få til en pott til veiledning fra 
Langemyr til de andre skolene, men at ikke andre partier har støttet opp om det. 

Ansattrepresentantene ønsker at dette ikke bare skal være en økonomidebatt, men også en faglig-
/kompetansedebatt. De er opptatt av at det ikke er brudd på integreringsidealet at det finnes en 
spesialskole. Det kan være spesialskolen er bedre på inkludering enn nærskolen. Langemyr skole 
tenker på helheten og har et livsløpsperspektiv på elevens læring sammen med foresatte. 

 

https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-og-handlingsprogram/
https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-og-handlingsprogram/


Vedtak: 

Rektor og leder av SU lager et utkast til en offisiell høringsuttalelse på vegne av SU, som sendes til 
SU-medlemmene for innspill før høringsfristen 23/11. 

Politiker skal senere samme dag på møte med rådmann og stab, hvor politikerne er invitert for å 
stille spørsmål ang budsjettforslaget. Hun tar da utgangspunkt i informasjon fra SU-møtet. 

Rektor skal ha nytt møte med kommunalsjef, samt arbeide videre med innspill og drøftinger i 
personalet før innsending av aktuelle sparetiltak innen 23/11. 

 

2018/3  Neste møtedato: 

Vedtak: Neste SU-møte blir onsdag 24/4 kl 12:00-14:00 

 

Referent Turid Fløystad, rektor Langemyr skole og ressurssenter 

 

 

 

Vedlegg 



 


