
 

 

       
 
      2120  SAGSTUA 

           

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET  
 

 

Møtedato: 

 

Mandag 14.12.15 

Kl.: 

 

19.15 - 20.00 

Sted: 

Personalrommet, 

Sand sentralskole 

    

Tilstede: 

 

Til stede: 

 Gunvor Trøftmoen  (vara leder elevråd)    

 Tuva Fløiten   (nestleder elevråd)   

 Marianne Enger Stenberg (leder FAU) 

 Kjetil Andreassen  (nestleder FAU)) 

 Eva Thesen   (lærerrepresentant) 

 Ragnhild Ekornhol  ( lærerrepresentant) 

 Lillian Nordberget  (representant for andre tilsatte) 

 Else Vik   (rektor) 

 

Fravær:  

 Heidi Vien (kommunens representant)  

 

01/15: Konstituering 

 

Saksopplysninger: 

Representanter Medlem Varamedlem 

Elever (Elevråd)          Leder Jenny Aalborg Iben Elise Ellingsen-Bothner/ 

Gunvor Trøftmoen 

                                    Nestleder Tuva Fløiten Sivert Holtet 

Foreldre (FAU)           Leder Marianne Enger Stenberg Alf Erik Gundersen 

                                    Nestleder Kjetil Andreassen Unn Ragnhild Johnsrud 

Lærere                                      Eva Thesen Maje Moss 

 Ragnhild Ekornhol Helen Dalen 

Andre tilsatte                            Lillian Nordberget Trine Milli 

Politisk valgt                            Heidi Vien (fravær) Jane D. Haugsmoen 

Skolens administrasjon            Else Vik Anne N. Moen 

 

Leder: Marianne Enger Stenberg   

Sekretær: Else Vik (rektor)  

Vedtak: Enstemmig valgt 



Sak 02/15: Samarbeidsutvalgets oppgaver 

I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) finner vi 

samarbeidsutvalgets oppgaver: 

 

Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen  

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar  

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 

undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 

kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller 

forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.  

 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.  

 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp 

fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen 

etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen 

enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av 

gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og 

komme med framlegg.  

 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. Etter 

avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet 

skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant 

for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for 

foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei 

representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen 

nemne opp inntil to medlemmer.  

 

Saksopplysninger:  

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen 

representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra 

kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

skolen. 

 

SU kan uttale seg om følgende:  

 Forslag til budsjett  

 Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen  

 Plan for hjem-skole-samarbeid  

 Skolevurdering  

 Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene  

 Skolens informasjonsvirksomhet  

 Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket  

 Fritidsaktiviteter  

 Skoleskyss  

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

 



Sak 03/15: Budsjett 2016 

 

Nedskjæringer:  

 Kr 500 000,- pr skole 

 

Forslag til kutt ble gjennomgått 

 

 

DUK-midler (DUK=De Unges Kommunestyre). DUK-midlene er på kr 40.000,-. Midlene skal gå 

til barn og ungdom i kommunen. Elevrådene ved alle 3 skolene i kommunen kommer med forslag 

på hvordan midlene skal fordeles. 

 

Forslag fra Sand sentralskole: 

 Større klatrestativ på skolen 

 Et møtested på Sand 

 Air-track på Sand 

 Trehytte på skolen 

 Buss-skur ved bussholdeplassen 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 04/15: Pedagogisk plattform og verdiplattform 

Ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 05/15: Utviklingsplan – vårt pilotprosjekt VFL (Vurdering for læring) 

Solfrid Anita Ruud orienterte om skolen pilotprosjekt. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 06/15: Ny hjemmeside 

Anne Nygård Moen viste og orienterte om skolens hjemmeside 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 08/15: Nasjonale prøver 

Resultater fra 2008 og fram til 2015 ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

. 

16.12.15, Else Vik, sekretær 


