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Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Fevik skole 16.01.2020 
 
Til stede: 
Anne Kirsten Galteland - FAU 
Alexander Madshaven - FAU 
Adeline Andvik – Elevrådet 
Benjamin Sætra Daland - Elevrådet 
Elin Wiik Eriksen – Representant fra andre ansatte 
Mona H. Walle – Representant fra pedagogisk personale 
Linn Torgersen – Representant fra kommunen 
 
 
Forfall: 
Stina Pedersen – Representant fra pedagogisk personale 
Rita Storvik Wold – Politiker 
 
 
 
Saker: 
 
Sak 6 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Leder orienterer om at hun har gjort en hederlig innsats for å få tak i ny politiker som skal følge SU ved Fevik 
skole. Vi er usikre på hva som ligger til grunn for at hun ikke dukket opp. Leder tar kontakt igjen med aktuell 
politiker.  
 
 
Sak 7 Godkjenne referat fra sist møte 
Referat fra møte 18.11.19 ble godkjent.  
 
 
Sak 8 Flytting av elever fra Fjære ungdomsskole til Fevik skole 
Linn Torgersen, orienterte om saken: 
Kort oppsummert: Det er satt ned følgende syv arbeidsgrupper som skal jobbe videre med ulike 
arbeidsoppgaver: 
HR-gruppe 
Kultur-gruppe, elev (faglig og sosialt) 
Kultur-gruppe, ansatt 
Økonomi-gruppe 
Bygg-gruppe 
IKT-gruppe 
Skole-hjem-samarbeidsgruppe 
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SU tenker at det i skole-hjem-samarbeidsgruppa bør det inn representanter fra FAU og elevrådet. SU vil  
           presisere at det er viktig at informasjon om både vedtak og videre arbeid når ut til elever og foresatte.  
           SU oppfordrer elevrådet til å sette saken opp på sin agenda.  

 
Neste SU-møte er satt til 26. mai. I og med at vi er i en litt spesiell situasjon, vurderer SU om det vil være  

           naturlig å innkalle til et ekstraordinært allmannamøte i regi av SU. Dette først når det foreligger mer 
           informasjon fra de ulike gruppene. Da må vi i så fall ha et møte med SU i forkant. 

 
 
Sak 9 Orienteringssaker 
Fra FAU 
Anne Kirsten L Galteland orienterte om saker fra møte i FAU 13. januar. 
 
* Orientering om flytting av elever fra Fjære ungdomsskole til Fevik skole 
FAU ytret ønske om at det bør en representant fra foreldrenes arbeidsutvalg inn i arbeidsgruppen for skole-
hjem-samarbeid i forhold til flyttingen. André kontakter gruppens leder når info er på plass. 
FAU mener det bør ut et informasjonsskriv, evt. et infomøte om hvordan arbeidet går og er tenkt gjennomført. 
FAU følger dette opp når arbeidsgruppen har hatt sine første møter.  
* Evaluering av åpen skole 
* Skolefotografering 
* Valg av nye FAU-medlemmer 
Det er viktig at nye FAU-medlemmer blir valgt nå utover våren slik at alle kommer på plass ved første FAU-
møte i høst. I forbindelse med foreldremøtene ønsker FAU at alle representantene viser en powerpoint-
fremvisning om hva FAU gjør. 
 
Fra elevrådet 
Elevrådet signaliserer at dette med «gratisprinsippet» er et tilbakevendende tema. Elevrådet er ikke enig med 
FAU i alle saker vedr. dette. SU orienterer elevrådet om at elevrådet kan søke FAU om midler til ulike 
arrangement, om det er ønskelig.  
  
Fra ansatte 
Skolen jobber også godt med fagfornyelsen denne vinteren. Det utarbeides i disse dager felles lokale  
læreplaner for Grimstadskolen. Nye læreplan skal tre i kraft fra høsten 2020. 
 
Vedr. budsjett, kan skolen orientere om at prisen på SFO-plass har steget noe etter nyttår. Det ble i høst. 
vedtatt 11 mnd. betaling. Bemanningsnormen med 15 barn pr. voksen ble ikke endret ved budsjettvedtaket i 
des. 2019.  
 
Fra politiker 
Kommunens representant fra politikerne er ikke til stede i dagens SU-møte. SU tenker at det er viktig at 
politikerens representant ivaretar følgende oppgave skissert i et veiledningshefte utarbeidet av FUG. Her står 
det bl.a. følgende: 
 
Den politiske representanten har et særlig ansvar for å informere samarbeidsutvalget om skolepolitiske saker 
og bidra til at samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret. 
Den politiske representanten skal også ivareta skolens interesser overfor organer med beslutningsmyndighet. 
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Sak 10 Læringsmiljøet ved skolen 
FAU-representantene orienterer kort om hva det ble snakket om vedr. læringsmiljø og trivsel.  
Elevenes psykososiale miljø er fast punkt/sak på alle FAU-møter og elevrådsmøter. Kommunen har også satt i 
verk et system for årlig evaluering av skoler, hvor nettopp elevenes psykososiale miljø er et av hovedtemaene. 
 
SU mener det er viktig å sikre gode prosesser og informasjon rundt de politiske vedtakene som skal settes i 
verk. Dette vil være avgjørende for å sikre videre det gode læringsmiljøet ved skolen.  
 
Elevenes psykososiale sak må opp i neste møte i SMU.  Neste SMU-møte blir i forlengelsen av neste SU-møte. 
Det er ønskelig at skolen i den sammenheng orienterer kort om hva som gjøres av forebyggende arbeid og 
hvordan man jobber helt konkret i forhold til enkeltsaker.  
 
 
Eventuelt 
Ingen innspill. 
 
 
Innspill til saker til neste møte: 
 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Godkjenning av referat fra sist møte 

• Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker) 

• Læringsmiljøet ved skolen 

• Eventueltsaker  

• Innspill til saker til neste møte 

• Økonomi  

• Elevenes psykososiale miljø (SMU) 
 
Neste berammede SU-møte er satt til tirsdag 26. mai kl. 18.00-19.30. 
Det vil etter all sannsynlighet innkalles til et ekstraordinært SU-møte i mars-april. Helst en tirsdag, da dette 
passer best for representantene. 
 
To uker før møtet sender leder av SU 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. 
 
 
Referent: Linn Torgersen 


