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Referat fra møte i skolemiljøutvalget 03.11.14

Møtedato 03.11.14 kl. 18.00
Sted Personalrommet Saksvik skole
Referent Ingrid Nord Krogstad

Møtedeltakere:
Navn
Heidi Pettersen Politiker
Anita Furuvik Leder FAU
Jean-Francois Larosa Nestleder FAU
Emma Larosa 7B Leder i elevråd
Iselin Leistad 6B Nestleder i elevråd
Vegard Haugen 1.– 4. trinn
Lisbeth Belsvik 5. – 7. trinn 5. – 7. trinn
Ruth Stephansen Andre tilsatte
Ingrid Nord Krogstad Rektor

Agenda for møtet
Sak Tekst Ansvar Frist
01-14/15 Gjennomgang av lovverket som omfatter 

Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg
Veileder for Skolemiljøutvalg laget av 
Utdanningsdirektoratet utdelt på møtet.
Opplæringsloven kapittel 11 §11-1 Organ for 
brukermedvirkning i skolen,  Retten til et godt psykososialt
miljø for elevene etter opplæringsloven kapittel 9A punkt 
7.1.
Skal SU og Skolemiljøutvalg være ett og samme møte: 
Saksvik skole ønsker fremdeles at dette skal være et 
møte. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at 
representantene for elever og foreldre til sammen har 
flertall. Ved Saksvik skole gis det ved avstemming 
dobbelstemme til FAU slik at de får flertall.
Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, 
men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.  
Rektor skal informere utvalget om saker som angår det 
fysiske og psykososiale miljøet. Saker som er unntatt 
offentlighet kan ikke tas opp i utvalget. 

02-14/15 Valg av leder i Skolemiljøutvalget
Rektor er referent for alle møter og lager saksliste 
sammen med leder.
Leder: Anita Furuvik
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Referat fra FAU møter: Anita Furuvik
FAU konstituerte seg 29.09.14. Ønsker å jobbe videre 
med saker fra forrige skoleår: Skolemelk, mat i SFO, 
svømming, stengt SFO i ferier, leirskole for elevene videre
etter 2015, utemiljøet nå når fotballbanen er stengt og 
oppfølging av plan mot krenkende atferd. I tillegg har de 
17.mai,Saksvikdag, og avslutning for 7.trinn.
Referat fra oppvekst og skole: Heide Pettersen
Utvalget jobber med Ungdomsskole i Hommelvik og har 
gjennomgått uteanlegget ved Saksvik skole.
Referat fra elevråd: Emma Larosa
Ny elevrådskontakt er Karen Brandvold. Styret har 
konstituert seg og møtene har startet. Elevrådet hadde 
appell på FN-dagen. De har også startet planlegging av 
bamsedagen som i år skal være for 1. og 5.trinn sammen.
Referat fra 1.-7.trinn
Uke 36 var antimobbeuke. Her jobbet 
samarbeidsklassene sammen og det var felles utedag til 
Solemsvottan. 25.sept deltok vi i «Gå til skolen aksjonen».
Det er blitt lagt stor vekt på fysisk aktivitet i høst. 
Brevskriving til Zambia har 7.trinn startet med.
Referat fra SFO
Har vært mye ute i høst siden været har vært så bra. Nå 
må alle ut en tur ellers er det valgfritt. Fotballbingen og det
nye fotballspillet fenger. I tillegg er det startet snekkerbu, 
denne er blitt svært populær. Nedenfor skolen har SFO 
fått en «ny» skog, Trollskogen. Her skal det lages bålplass
og gapahuk.

04-14/15 Trygg skolevei:
 Statens veivesen har hatt intervju med 5.trinn ang 

kryssing av fylkesveien og jernbanen.
 Skolen er opptatt av at elevene bruker hjelm når 

de sykler. Ønsker å ha FAU med på en 
oppfordring til foreldre om at de følger opp bruk av 
hjelm på sykkel og sparkesykkel.

 Foreldrene ønsket en reflekskampanje. Rektor tar 
dette med tilbake til lærerne. Forslag om premie til 
den klassen som bruker mest refleks. FAU hjelper 
oss med å skaffe refleksbrikker.

05-14/15  Ekstern vurdering. Tema: Klasseledelse
 Gjennomgang av vurderingsrapporten. Rapporten 

ligger på skolens hjemmeside.
 Gode tilbakemeldinger:
 Ledelsen kommuniserer mål og 

forventninger. Mål settes i fellestid, 
medarbeidersamtaler og trinnsamtaler hvor 
disse blir etterspurt. 
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 Skolen har retningslinjer og en felles 
forståelse av hva som er god klasseledelse. 
Faglitteratur blir lest og diskutert på 
teamtid. Positiv korrigering av atferd, god 
oppstart på timer, gode relasjoner, god 
struktur, tydelig markering når beskjeder 
skal gis. Læringsmål på tavla ved oppstart.

 Observasjon av lærere som er «på». Elevene
kom raskt til ro og raskt i gang med 
læringsaktivitetene. 

 Lærere som bryr seg, felles regler.
 Læringsmål ble tydelig kommunisert til 

elevene. Elevene vet hva som forventes og 
alle har dørstokkregelen. 

 Foreldrene sier at de har mange kanaler for 
å ta kontakt med skolen. Positive mål på 
kontaktsamtalene som følges opp i neste 
samtale. Kurs for veiledet lesing på første 
trinn. 

 Ordensreglement som alle kjenner til og 
som blir tatt opp på kontaktsamtaler.

 Kan bli bedre:
 Ønske om mer observasjon av ledelsen i 

undervisning
 Elevene sier at lærerne ikke har samme 

reaksjoner for brudd på reglene. 
 Evaluering av ordensreglene
 Elevmedvirkning: Elevråd har ikke fungert 

bra de siste to årene og ikke kommet i gang.
Har tatt tak i dette nå, avsatt mer tid og har 
egen elevrådskontakt. Viktig at arbeidet 
prioriteres i klassenstime slik at elevene er 
deltagende.

 Undervisningen er lite variert sier elevene. 
Dette er satt inn på fellestid på skolen og på
fellestid i ytre Malvik. Hvor vi vil 
gjennomføre et felles prosjekt i 
planleggingen og i vurdering i etterkant.

 Foreldre opplever en god kontakt mellom 
hjem og skole. Men at de i enkelte tilfeller 
ikke blir tatt på alvor med sine bekymringer.
Når det er utfordringer i klassemiljøet med 
mobbing blir bare involverte parter tatt 
med, alle ønsker å vite hva som blir gjort.

06-14/15 Ordensregler, evaluering
Reglene er gjennomgått og evaluert av lærergruppa. 
Dette sendes over til FAU og Elevrådet som sender sine 
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notater over til rektor innen neste møte 09.02.15. Det 
utarbeides forslag til Ordensregler som behandles i 
Skolemiljøutvalg på vårhalvåret. 

07-14/15 Møteplan for vår 15:
9.februar kl. 18.00, siste møte før sommeren settes opp 
på dette møtet.

08-14/15 Eventuelt, saker meldes før 31.10.14
Ingen saker meldt.

Saksvik skole, den 04.11.14
Ingrid Nord Krogstad
rektor
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