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Referat fra møte i SU og SMU ved Fevik skole 22.11.22 
 

Til stede: 

Gunnar Ødegaard – FAU 

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:  

Rita Storvik Wold - politiker 

 

Saker: 
   

Fra Samarbeidsutvalget 

28/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

29/22: Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte og politiker) 

 

Fra FAU:  

Åpen skole 03.11. var vellykket. Det var godt fremmøte og gode inntekter. FAU skal fremover 

se nærmere på trafikkforholdene. Det ønskes å ta dette opp i KFU. 

 

Fra elevrådet:  

Elevrådsrepresentantene forteller blant annet at de har flere saker i elevrådet som de 

arbeider med. De har laget høringsinnspill til budsjett 2023.  Om skolemiljøet så mener 

elevrådet at det er god trivsel på skolen. De er opptatt av at det skal skje en del aktiviteter for 

elevene. De arbeider med sak om det er mulig å ha vakter ved gangfeltene om morgenen for 

å bedre trafikkforholdene. Elevrådet skal ha endelig svar om dette innen neste møte 07.12.  

 

Fra ansatte 
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Ansattes representanter hadde ikke noe spesielt å melde. 

            

Fra politiker:  

Ikke til stede. Meldt avbud.  

30/22: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektørens 

forslag 

Det ble gitt innspill til høringsuttalelse på kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og 

økonomiplan 2023-2026. Det er laget høringsuttalelse i eget dokument i samarbeid med FAU. 

Høringsfrist er 27.11.22. Rektor sender dette inn. 

 

 

31/22: Økonomi Fevik skole 

Rektor informerte om status. Fevik skole går med et forventet merforbruk. Dette er 

synliggjort i diverse rapportinger og kommunalsjef er informert og involvert i dette.  

 

32/22: Avvik Fevik skole  

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

meldes. 

 

SMU- skolemiljøutvalget 

33/22: Psykisk og fysisk skolemiljø ved Fevik skole 

Elevrådet sier at det oppleves som et bra miljø på skolen. Generelt positivt det som skjer. Det 

er god stemning i kantina i friminuttene for ungdomstrinnet. Elevrådet arbeider med å få i 

stand kantinedag for barnetrinnet før jul. Dette ser elevene på barnetrinnet frem til. 

 

34/22: Eventuelt 

Kontrollutvalget kommer på virksomhetsbesøk 08.12. Her vil også kommunalsjef delta 

sammen med skoleledelsen. Rektor skal presentere skolen og ulike aspekter ved skolens drift 

og elevenes tilbud. Kontrollutvalget ønsker også at FAU-leder og elevrådsrepresentant kan 

delta på deler av møtet for å få frem brukerperspektivet. FAU-leder og elevrådsleder 

bekrefter at de kan delta på deler av møtet.  

Julesangling blir mandag 19.12 på kveldstid. Siste skoledag før jul er 20.12.  

 Fevik 22.11.22 

 

 Roald Abrahamsen 

 Sekretær i SU og SMU 


