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Referat fra møte i SU og SMU ved Fevik skole 10.03.22 

 

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  

David Trondahl – Elevrådet 

 

Forfall: Rita Storvik Wold - Politiker 

 

Saker: 

   

Samarbeidsutvalget 

 

7/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

8/22: Godkjenning av referat 

Referat fra 26.01.22 ble godkjent. 

 

9/22: Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte og politiker) 

Fra FAU 

FAU hadde møte i etterkant av sist SU møte 26. januar. 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 valg av skolefoto og sak om søknader fra skolen om midler til transport av elever til 

skøytebanen på Myra og bøker til biblioteket. Det skal være nytt møte rett i etterkant av SU 

møtet 10. mars, og i tillegg til de faste sakene skal vi få en gjennomgang av 

elevundersøkelsen, sak om Fevik talenter, innspill til temamøter for trinnene, status fra 17. 

maikomitéen og prosess rundt valg av FAU representanter.  

 

Fra elevrådet 

Elevrådet har hatt to møter siden sist SU-møte. Møtene har blant annet handlet om 

gjennomgang av elevundersøkelsen og planlegging av fredsmarkering 08.03.22. 

 

Fra ansatte. 

Ansatte merker at hverdagen begynner å bli litt mer normal igjen. Fravær har vært høyt i 

perioder og dette har preget oss. Positiv oppstart med ny rektor.  

FAU bemerker at det har vært flott innsats og de ser at de ansatte har lagt ned mye arbeid i 

denne perioden.  
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         Fra politiker 

Ingen saker da politiker ikke var til stede i dag. 

 

10/22: Økonomi Fevik skole 

Årsmelding for 2021 er levert og Fevik skole hadde et merforbruk på kr 659 000,-. 

Det er stramme budsjettrammer og lite handlingsrom. Etter første økonomirapportering nå i 

januar var vi i balanse foreløpig. 

   

11/22: Avvik Fevik skole 

Det blir meldt avvik i QM+, men omfanget varierer. Korona-avtalen brukes kontinuerlig ved 

korona-relatert fravær.  

 

12/22: Innspill til saker til neste møte   

- Utfordre elevrådet om de har saker de ønsker å ta opp.  
- Læremidler kan være et tema å ta opp.  
- Oppfølging av hva politikerne lovte ved sammenslåing av Fjære og Fevik skole. Status på 

dette. 
 

SMU- skolemiljøutvalget 

 

13/22: Psykisk og fysisk skolemiljø ved Fevik skole 

 

Fra sist møte: 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. 

Hvordan kan vi tenke videre?  

Ta disse sakene i aktuelle fora. Utfordre elevrådet og de ansatte.   

 

   

 Fevik 10.03.22 

 

 Roald Abrahamsen 

 Sekretær i SU og SMU 


