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Referat fra møte i SU og SMU ved Fevik skole 29.04.2021 
 
Til stede: 
Anne Kirsten L Galteland – FAU og leder SU 
Vanessa Galdos Del Aquila – FAU 
Torhild Bråten Rud – Representant fra pedagogisk personale 
Mona H. Walle – Representant fra pedagogisk personale 
Anne Grete Ødegården – Representant fra kommunen 
Rita Storvik Wold- Politiker 
Fredrik Grande – Elevrådet (kom inn på slutten av møtet) 
 
Forfall: 
Amelie Aschim – Elevrådet og nestleder SU 
Wenche Hanson – Representant fra andre ansatte 
 
Saker: 

 
Sak 13 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 14 Godkjenne referat fra sist møte 
Referat fra 21.01.21 ble godkjent. 
 
Sak 15 Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker) 
Fra FAU 
Anne Kirsten informerte om saker fra FAU møtet som ble avholdt 12.04.21. Sakene som ble behandlet var 
budsjett, avvik, revidering planer: plan for trafikksikker skole, sosial handlingsplan, ordensreglement, valg av 
nye FAU representanter – prosess, sommeravslutninger, søknad fra elevrådet om penger til trivselsleker og 
nytt fra trinnene.  
 
Fra elevrådet 
Fredrik takker for støtten de har fått fra FAU. Han informerer om at elevrådet har drøftet budsjettkutt, men 
synes det er utfordrende å finne hvor kuttene skal være. Elevrådet mener skolemiljøet er bra og at tidligere 
utfordringer på 5. trinn er bedre. Det kommer alltid ønsker om lekeapparater osv. på elevrådsmøtene.  
 
Fra ansatte 
Torild og Mona informerte om hverdagen på Fevik skole hvor det er mye fokus på vurdering av nye læreverk, 
sammenslåingsprosess i forbindelse med nedleggelse av Fjære ungdomsskole og Covid-19.  
 
Fra politiker 
Rita synes det er spennende å være med i SU. Hun har fått tilbakemeldinger på utfordringer vedrørende 
sammenslåing, Covid-19 og økonomi. 
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Sak 16 Budsjett status, felles uttalelse til foresatte vedrørende innsparingstiltak 
Anne Grete informerer om at estimert negativt avvik for vårhalvåret på ca. 2,5 millioner. Hun er i dialog med 
kommunalsjef om hvordan dette merforbruket for våren skal hentes inn. Fra 01.08 er det lagt opp til en 
organisering som er i tråd med budsjettrammen.  
 
SU ønsker å skrive en bekymringsmelding til kommunen vedrørende situasjonen Fevik skole står i. Anne 
Kirsten, Torild og Mona utarbeider et forslag som sendes til SU. 
 
Sak 17 Avvik Fevik skole – status 
Torild, Mona og Anne Grete informerer om skolens bruk av QM+. Fevik skole har et forbedringspotensial i 
forbindelse med avviksrapportering. 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. 
 
Sak 18 Læringsmiljøet ved skolen 
Anne Grete og Torild informerer om skolemiljøet. Det er større utfordringer på ungdomstrinnet enn 
barnetrinnet og spesielt på 9. trinn. Det er også utfordringer på kveldstid og i helger som preger 
skolehverdagen. FAU vil gjerne bidra dersom det er noe som kan gjøres. SU takker for at skolen sendte ut 
melding i forkant av en helg om å passe ekstra på ungdommen. 
 
Sak 19 Plan for trafikksikker skole 2021-2022- revidering 
Planen er sendt ut til SU i forkant av møtet. Det var ingen som hadde behov for gjennomgang av planen i 
møtet. SU gav sin tilslutning til planen.  De synes det er fint at skolen har fokus på trafikksikkerheten rundt 
skolen. SU ønsker at planen også drøftes i elevrådet og at elevrådsrepresentantene informerer om blant annet 
mopedparkering. 
 
Sak 20 Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø- revidering 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak 21 Tidspunkt for neste møte 
1. juni kl. 18.30-20.00 

 
Eventuelt 

• Anne Grete informerer om at det blir avholdt foreldremøter på alle trinn i løpet av mai. Møtene blir 
gjennomført i Storesand auditorium. 

• SU gir sin tilslutning til revidert ordensreglement og oppfordrer elevrådet til å ta opp saken i sitt møte.  
 
 
Innspill til saker til neste møte: 
Faste saker 
Budsjett – status 
Avvik- status 
Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø- revidering 
Skolemiljøutvalg (SMU) – plan for hvordan vi får fokus på saker til neste skoleår 
 

            Neste møte er tirsdag 1. juni kl. 18.30-20.00 


