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Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Fevik skole 21.01.2021 
 
Til stede: 
Anne Kirsten L Galteland – FAU og leder SU 
Vanessa Galdos Del Aquila - FAU 
Fredrik Grande - Elevrådet 
Wenche Hanson – Representant fra andre ansatte 
Torhild Bråten Rud – Representant fra pedagogisk personale 
Mona H. Walle – Representant fra pedagogisk personale 
Anne Grete Ødegården – Representant fra kommunen 
Rita Storvik Wold- Politiker 
 
Forfall: 
Amelie Aschim – Elevrådet og nestleder SU 
 
Saker: 

 
Sak 7 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 8 Godkjenne referat fra sist møte 
Referat fra 19.11.20 ble godkjent. 
 
 
Sak 9 Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker) 
Fra FAU 
Anne Kirsten informerte om saker fra FAU møtet som ble avholdt mandag 18.01.21 som hovedsakelig 
omhandlet budsjett, trafikksikkerhet, gjennomgang av elevundersøkelsen og nytt fra trinnene. Under saken 
«nytt fra trinnene» ble det stilt spørsmål om smittevern og en live-stream som er lagt ut på sosiale medier. 
Det ble informert om FAUs økonomi og at FAU ønsker å se på muligheter for å bygge gapahuk i skoleskogen. 
Anne Kirsten oppfordrer elevrådet til å komme med ønsker i forbindelse med en liknende oppmerksomhet til 
elevene som personalet fikk før jul.  
Vanessa gir utrykk for sin takknemlighet for at Fevik skole har tatt imot barna fra Fjære på en veldig god måte.   
 
Fra elevrådet 
Fredrik informerer om at elevrådet ikke har hatt møte siden før jul. Anne Kirsten takker for høringsuttalelse i 
forbindelse med budsjettet som ble vedtatt i desember. Fredrik informerer om at omstillingen i høst 
vedrørende overføring av elever fra Fjære skole har gått greit. 
 
Fra ansatte 
Det er for tiden mye fokus på smittevern. På barneskolen har det vært brukt mye tid på implementering av I-
pad. Covid-19 og omstillingene for Fevik skole dette skoleåret gir en del slitasje på personalet, men det er 
likevel god stemning og stort sett gode resultater på undersøkelser.  
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Fra politiker 
Rita informerer om at det ikke har vært noe særlig politiske møter siden forrige SU-møte, og har derfor ikke  
noe informasjon. Rita videreformidler informasjon fra SU til politiske utvalg.  
 
Sak 10 Budsjett status 
Rektor hadde en kort orientering rundt budsjett 2021 og hvilke konsekvenser dette kan få for skolen. 
Anne Grete har laget en plan for innsparing som skolen håper får gjennomslag – uten å si opp noen. Blant 
annet omfordele oppgaver i administrasjonen og naturlig avgang for noen blant miljøpersonalet. Det er mange 
oppgaver som skal løses med mindre rammer. Planen drøftes med kommunen og plasstillitsvalgte i løpet av 
februar. 
 
SU ønsker å følge saken videre, og ha det som et fast punkt til de neste møtene. De opplever at forventingene 
til skolen økes, mens budsjettene minkes. Blant annet kantine som man ikke kan drifte og mindre 
voksentetthet da det må kuttes i miljøpersonell. Viktig at foreldre og vi som lokalsamfunn støtter oppunder 
skolen og bidrar til gode og trygge rammer for barn og ungdom. Saken tas med videre i KFU møte 2. februar. 
 
SU ønsker å skrive en forventningsavklaring til foresatte på neste møte. 
 
Sak 11 Læringsmiljøet ved skolen 
Rektor orienterte kort om elevundersøkelsen og om sitt generelle inntrykk av læringsmiljøet. Skolen skal nå 
jobbe med resultatene og i den forbindelse bli enige om 2-3 tiltak som skal jobbes videre med. Elevrådet 
trekkes inn i dette arbeidet.  
 
Eventuelt 
 
Sak 12 Trafikksikkerhet Fevik skole 
SU ønsker at FAU melder bekymring om trafikkbildet ved øvre parkering (mot Sømsveien) til kommunen. SU 
støtter at FAU jobber med en «gå til skolen kampanje» og ønsker også at det oppfordres til bruk av refleks. SU 
og FAU ønsker å formulere en Visma melding som kan gå ut til foresatte vedrørende trafikksikkerheten ved 
skolen. Elevrådet oppfordres til å ta saken opp i elevrådet. Det kommer oppfordring til skolen om å bruke 
Trygg Trafikk. Dette gjøres allerede, men skolen vil vurderer et enda tettere samarbeid.  
 
 
Innspill til saker til neste møte: 
Faste saker 
Budsjett – status 
Plan for trafikksikker skole 2021-2022 
Evaluering av skolens psykososiale plan (årlig revidering)  
Skrive uttalelse til foresatte vedr. innsparingstiltak 
Sette opp tidspunkt for neste møte 
 
Neste møte er torsdag 25. mars kl. 18.30-20.00 


