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Referat fra Teamsmøte i SU og SMU ved Fevik skole 26.01.22 

 

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  

Roald Abrahamsen – Representant fra kommunen 

Henrikke Sandberg Hovdekleiv – Elevrådet  

Rita Storvik Wold - Politiker 

 

Forfall:  

David Trondahl – Elevrådet 

 

Saker: 

 

Samarbeidsutvalget 

 

1/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2/22: Godkjenning av referat 

Referat fra 16.11.21 ble godkjent. 

 

3/22: Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte og politiker) 

Fra FAU 

FAU hadde møte i etterkant av sist SU møte 16. november. Vi hadde fokus på faste saker som 

orientering fra elevrådet, samarbeidsutvalget og kommunalt foreldreutvalg, nytt fra trinnene 

og skolens arbeids knyttet til elevenes skolemiljø, økonomi og avvik. I tillegg hadde vi oppe 

sak om hærverk, mangel på skolebøker, regnskap og høringsuttalelse budsjett 2022. Det skal 

være nytt møte rett i etterkant av SU møtet 26. januar, og i tillegg til de faste sakene skal FAU 

evaluere Åpen skole, valg av skolefoto og behandle søknad fra skolen om støtte til busser og 

støtte til bøker til skolebiblioteket. Når det gjelder nytt fra trinnene så har det vært en økning 

i reaksjoner fra foresatte når det gjelder konsekvenser de stramme økonomiske rammene får 

for tilbudet til elevene. 

 

Fra elevrådet 

Elevrådsrepresentant fortalte at det ikke har vært noen møter siden sist. Det blir nytt møte i 

elevrådet 8.februar. Viser ellers til saker fra sist møte. 

 

Fra ansatte 

De ansatte uttaler at de opplever utfordringer på mange ulike plan. Alle er opptatt av å gjøre 

så godt de kan. Når det gjelder avvik så varierer dette på hvor mye og hva en melder på.    

 Hverdagen kan oppleves såpass hektisk at en ikke tar seg tid til å melde noen av avvikene.    

 Det er nok også noe usikkerhet knyttet til dette.  
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Fra politiker 

Hun poengterte viktigheten av å vite om status på skolene. Hva er viktig for politisk 

representant å vite om? Hun sa at hun er preget av det siste budsjettmøtet, og at hun skulle 

ønske mye mer skulle vært gjort i forhold til skolene . Kuttene i oppvekstsektoren får 

konsekvenser. Det er blant annet mangel på  miljøarbeidere i skolene etter kuttene. Mange 

er engstelige for ytterligere kutt i bemanning. Det skal være møte i oppvekst og 

utdanningsutvalget og kommunestyremøte i neste uke. Noen av sakene som skal opp er: 

Kommunens arbeid med skolenærvær og skolefravær, Plan for trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø, ferie-SFO evaluering, skolestruktur, skolegrenser, skolekapasitet, skolebygg 

og skoleutbyggingene. 

   4/22: Økonomi Fevik skole 

   Rektor informerte om status på økonomi. Regnskap 2021 er ikke ferdigstilt ennå. Fevik skole    

    vet at vi vil gå med  et stort merforbruk i 2021. Dette er gjort kjent gjennom blant annet   

    økonomirapporteringer gjennom hele året. Budsjett 2022 blir tilgjengelig i X-ledger i  

    februar. Det er stramme budsjettrammer. Budsjett 2022 vil stort sett ha de samme   

    stramme rammene som 2021-budsjettet. Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret i   

    desember-21 ble det vedtatt en styrking av rammene til skolene på kr 1 000 000,- for 2022.   

    Disse midlene skal fordeles etter ressursfordelingsmodellen, og er tiltenkt å brukes til  

    læremidler. 

   

    5/22: Avvik Fevik skole 

    Rektor informerte om at QM+ brukes til å melde avvik. Det meldes om avvik, men det    

    varierer. Det er viktig å bruke dette systemet for å synliggjøre utfordringene  de ansatte står    

             i . Samtidig er det også viktig å ha fokus på mulighetene . Det er alltid en balansegang på hva      

               skal sette fokus på. Det er også viktig å fremheve det skolen er god på, og samtidig synliggjøre   

   utfordringsbildet.   

 

   6/22: Eventuelt 

   Ingen saker. 

 

   SMU- skolemiljøutvalget 

 

   7/22: Psykisk og fysisk skolemiljø ved Fevik skole 

 

            Hva tenker vi rundt den saken? Er det noe vi i SMU kan bidra med? 

            Handlingsplanene er gode, men det kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av kutt og   

   innstramninger i økonomi.  Hvordan sette fokus på dette? 

   Det foreslås å sette dette opp som en fast sak i møtene. Dette blir tatt opp igjen på neste    

   møte. Vi vil da arbeide mer med å lage noen planer som kan gjennomføres på sikt. 

 

   Innspill til saker til neste møte 10. mars, kl. 17.30-18.30 

   Faste saker 

   Spille inn sak i mars?  

   Revidering av planer etc. tas da. 

 

   Fevik 26.01.22 

 

   Roald Abrahamsen 

   Sekretær i SU og SMU 


