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Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Fevik skole 19.11.2020 
 
Til stede: 
Anne Kirsten L Galteland - FAU 
Zynthia V Galdos Del Aquila - FAU 
Amelie Aschim – Elevrådet 
Marta Irén Andersdotter – Elevrådet vara 
Wenche Hanson – Representant fra andre ansatte 
Torhild Bråten Rud – Representant fra pedagogisk personale 
Anne Grete Ødegården – Representant fra kommunen 
Rita Storvik Wold- Politiker 
 
Forfall: 
Fredrik Grande - Elevrådet 
Mona H. Walle – Representant fra pedagogisk personale 
 
Saker: 
 
Sak 1 Konstituere SU og SMU 
Leder: Anne Kirsten L Galteland 
Nestleder: Amelie Aschim 
Sekretær/referent: Anne Grete Ødegården 
Medlem SU og SMU: Zynthia V Galdos Del Aquila 
Medlem SU og SMU: Wenche Hanson 
Medlem SU og SMU: Rita Storvik Wold 
Medlem SU og SMU: Fredrik Grande 
Medlem SU: Wenche Hanson 
Medlem SU: Mona H. Walle 

 
Sak 2 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 3 Gå gjennom SU og SMU sitt mandat 
I forkant av møtet hadde utvalget fått tilsendt to dokumenter. Et informasjonshefte utarbeidet av FUG: 
Medlem av samarbeidsutvalg, og et veilederhefte utarbeidet av Utdanningsdirektoratet: Medlem av 
skolemiljøutvalg. Disse ble gjennomgått på møtet, slik at utvalgene ble mer bevisst sine roller. Disse heftene 
tar leder av SU og SMU utgangspunkt i ved videre planlegging av saker i perioden. 
 
FAU, elevrådet og ansattes grupper kan melde saker gjennom sine representanter. Medlemmene i 
samarbeidsutvalget kan selv ta initiativ til å få saker på dagsordenen. Saker kan være «til informasjon», man 
kan be om «synspunkter» eller om retningslinjer for hvordan partene kan medvirke og påvirke.  
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På hvert møte ønsker vi å ha oppe følgende faste saker: 

• Læringsmiljøet ved skolen 

• Referat fra forrige møtet 

• Eventuelt saker  

• Orienteringssaker  

• Innspill til saker til neste møte 
 
To uker før møtet sender leder ut en epost til utvalget og ber om innspill til saker. Innkalling og saksliste 
sendes til medlemmene av utvalget minst en uke før møtet. Leder, nestleder og rektor samarbeider om 
møtene i forkant. 
 
Sak 4 Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker) 
Fra FAU 
Anne Kirsten informerer om saker fra FAU møtet som ble avholdt tirsdag 17.11.20 som hovedsakelig 
omhandlet skolefotografering og kommunedirektørens budsjettforslag.  
 
Fra elevrådet 
Amelie informerte om skolemiljø 9. trinn og om 10. trinns ønske om å gå på butikken.  
 
Fra ansatte 
Torild og Wenche informerer om at det går mye tid til å drive godt smittevern i forbindelse med Covid-19. Det 
informeres også om at denne høsten har vært annerledes på grunn av sammenslåing med Fjære 
ungdomsskole.  
Anne Kirsten berømmer skolen og spesielt SFO for gode og klare beskjeder vedrørende smittevern. 
Anne Grete berømmer de ansatte og elevene for god innsats og positivitet denne høsten som har vært svært 
krevende med tanke på smittevern og sammenslåing. 
 
Fra politiker 
Rita informerer om at sakspapirer til politiske møter gjerne kan leses av medlemmene i SU. Hun ønsker innspill 
til sakene som tas opp politisk, og kan kontaktes dersom det er noe vi ønsker hun skal ta opp.   
 
 
Sak 5 Møteplan for skoleåret 2020/2021 
 
Torsdag 14.01., kl. 18.30-20.00 
 
Torsdag 25.03., kl. 18.30-20.00 
 
Torsdag 27.05., kl. 18.30-20.00 
 
Sak 6 Høringsuttalelse budsjett 
SU drøftet kommunedirektørens budsjettforslag 2021 og handlingsplan 2021-2024.  
 
På FAU møtet 17. november ble det enighet om at foresatte (via FAU), FAU og SU kan komme med innspill til 
det som skal bli en felles høringsuttalelse fra Fevik skole. Høringsuttalelsen kommer formelt fra 
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samarbeidsutvalget. For å få best mulig medvirkning har FAU leder ppprettet et delt dokument hvor alle kan 
skrive inn forslag til innspill. 
 
Det ble sendt en Vismamelding til alle foresatte 18. november hvor de ble informert om at de kan komme med 
innspill til budsjett via sin FAU representant. Frist fredag 20. kl. 12. 
 
Alle parter kan komme med innspill til høringsuttalelse frem til mandag 23. november kl. 14. En arbeidsgruppe 
får ansvar for å ferdigstille dokumentet. Arbeidsgruppen møtes mandag 23. kl. 15.30 for å skrive et forslag til 
høringsuttalelse. Denne blir sendt ut til alle i FAU og SU, slik at alle parter kan komme med innspill før vi 
sender endelig høringsuttalelse til kommunen onsdag 25. november. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Anne Kirsten Galteland 
Torild Bråten Rud 
Anne Grete Ødegården 
 
Innspill fra SU til høringsuttalelsen: 
Dersom kommunedirektørens forslag vedtas vil ikke Fevik skole klare å innfri enkeltvedtak om 
spesialundervisning og må ha en nedbemanning på ca. 8,5 årsverk miljøpersonell. Rektor og de ansatte er 
svært bekymret for situasjonen. Det stilles spørsmål om hvorfor ikke det er satt av omstillingsmidler i 
forbindelse med nedleggelsen av Fjære ungdomsskole. Det drøftes at det er viktig å få frem at det ikke er 
dårlig økonomistyring i Grimstadskolen men at budsjettene ikke er realistiske.   
 

 
 

Innspill til saker til neste møte: 
Budsjett - status 
Faste saker 
 


