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Referat fra møte i SU og SMU ved Fevik skole 13.02.2023 

Til stede: 

Tine Stokk Berentzen - FAU 

Anna Kristin Storsæter - representant fra pedagogisk personale 

Inger Lise Konnestad - representant fra pedagogisk personale 

Wenche Hanson - representant fra andre ansatte  

Roald Abrahamsen -  representant fra kommunen 

Kai Ragnar Engenes Aaberg - Elevrådet  

Hannah Svendsen -  Elevrådet 

 

Fravær:  

Gunnar Ødegaard - FAU 

Rita Storvik Wold – politiker 

 

Saker: 

   

Samarbeidsutvalget 

 

1/23: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 

2/23: Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte og politiker) 

Fra FAU:  

FAU har ikke hatt møter etter jul. Det skal være FAU-møte nå i kveld etter SU-møtet. 17.mai-

komiteen på 6.trinn er i gang med planlegging. Planer og rutiner for 17.mai-arrangementet er 

lagt inn digitalt.  

 

Fra elevrådet:  

Elevrådsrepresentantene forteller blant annet at de har hatt møte i dag. Elevrådet har et 

spørsmål til FAU: Er det mulig for ungdomstrinnet å få støtte til buss til Vegårshei alpinsenter i 

stedet for tur til skøytebanen på Myra?  Det er et ønske fra ungdomstrinnet fra neste år. FAU-

representant i SU tar dette videre til FAU-møtet senere i kveld. Elevrådet sier at det er mange 

som leker sammen og mye fin aktivitet i friminuttene. Det er mye positivt som skjer i 

skoletida. Det har tidligere i vinter vært noen utfordringer av og til med at det ble kastet ting 

fra 2. og 3.etasje ned i nedre skolegård. Dette har det blitt jobbet med. Ellers refererte 

elevrådsleder blant annet til sak om trafikk-vakter som har vært oppe i elevrådet, SU og FAU 

tidligere. Det viser seg at dette er litt mer komplisert enn først antatt, så derfor blir saken blir 

lagt litt «på is». Elevrådsleder var med i møte 09.02 da kontrollutvalget hadde 

virksomhetsbesøk på Fevik skole. Dette opplevdes positivt og elevrådsleder kom med mange 

gode innspill i møtet. 

 

Fra ansatte:  

De ansatte tok opp blant annet spørsmål rundt temadagene som vi har hatt dette skoleåret. 

Dette var et ønske fra elevrådet og det er slik at siste fredag i måneden er det et spesielt tema 
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for hele skolen f.eks; blå-dag, slips-dag, fotballdrakt-dag etc. Det henger oppslag rundt på 

skolen med oversikt over temaene.  Det virker som det varierer en del hvordan dette følges 

opp av elever og ansatte. Dette skal evalueres i elevrådet.  

Ferie-SFO: Dette er et positivt tilbud. Erfaringsmessig så er det mange som melder seg på 

tilbudet, men det er en del som ikke møter opp. Det bemannes ut fra påmelding og det er 

viktig at foresatte gir beskjed dersom de ikke skal benytte seg av tilbudet likevel. Det vil gis 

påminnelser om dette i Visma. 

            

Fra politiker:  

Ikke til stede 

 

3/23: Økonomi Fevik skole 

Rektor informerte om status i forhold til budsjett 2022 som nå er lukket. Skolesektoren i 

Grimstad hadde et merforbruk på 3 mill. Fevik skole hadde et merforbruk på ca. 0,8% (Ca 

530 000) 

 

 

4/23: Avvik Fevik skole 

De ansatte bruker QM+ som er kommunens avvikssystem. Det varierer i omfang og saker som 

meldes. Det meldes blant annet ved bortfall av timer og mangel på vikarer. 

 

SMU- skolemiljøutvalget 

 

         5/23: Psykisk og fysisk skolemiljø ved Fevik skole- 

         Dette er en fast sak på alle elevrådsmøtene. Elevrådet opplever at skolemiljøet er positivt  

         for tiden. Det er mange som leker sammen og mye fin aktivitet i friminuttene.  

         Det skal arbeides mer med resultat fra elevundersøkelsen, og Spekter digital skal  

         gjennomføres på alle klassetrinn fra 3.-10.trinn i løpet av vinter/vår. Spekter er et ikke-     

         anonymt verktøy for lærere, som brukes til å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Mer  

         info om dette kommer. 

                   

          

Fevik skole 13.02.23 

 

 Roald Abrahamsen 

 Sekretær i SU og SMU 

 

 

 

 


