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Skolemiljøutvalget og SU Fagernes skole

Referat fra SU/SMU-møte Fagernes skole
Dato: 14.10.2019
Tid:
Kl. 18.00 – 19.00
Sted: Fagernes skole
Tilstede:
Aina Hensgaard (leder), Merethe Heggelund Danielsberg (vara nestleder), Ingrid Lovise
Kampenhøi (SFO repr.), Benedicte Ørnov Narum (elevråd), Ina Karoline R. Kvalø (elevråd),
Kjerstin Lundgård (politisk repr.), Trine-Lill S. Simensen (lærer), Jane Harby (andre ansatte),
Fredrik S. Dahl (skoleleder)
Forfall:
Siv Berg-Rolness (lærer)

Sak 1 Gjennomgang av ordensreglement
Ordensreglene ble godkjent og vedtatt uten endringer.
Sak 2 Retten til et trygt og godt skolemiljø
Rektor gikk gjennom retten til et trygt og godt skolemiljø (§ 9a i opplæringsloven).
Tatt til orientering.
Sak 3 Ny elevundersøkelse (spekter)
Rektor orienterte om at skolen skal benytte en ikke-anonym elevundersøkelse. Denne skal
hjelpe til med å avdekke mobbing og være et bidrag i arbeidet med inkludering på skolen.
Det ble påpekt at svarene elevene gir, kun skal behandles av skolens ledelse og
kontaktlærere. Det er rektor som skal se besvarelsene først i tilfelle enkelte opplever seg
krenket av voksne på skolen. Undersøkelsen kan gi grunnlag for samtaler med elever for
utdyping og videre undersøkelser.
Foreldre og foresatte vil bli orientert i et eget brev i forkant av gjennomføring.

Sak 4 Nytt fra FAU, elevrådet og politisk representant
FAU
FAU er i dialog med statens vegvesen for mulige utbedringer av trafikksikkerheten rundt
skolen. Det er bl.a. ønskelig å stenge plassen utenfor innkjøringen til skoleporten. Det ble i
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møte med Statens vegvesen påpekt at parkeringsplassen utenfor skolen og barnehagen ikke
er god. Utbedring av denne er kommunens ansvar.
Gammel gapahuk er revet og ny er satt opp. Dette har vært et samarbeidsprosjekt hvor
elever, foreldre, besteforeldre og skolen har deltatt. Det har vært mye bra samarbeid på
byggeplassen.
Elevrådet
Elevrådet har ikke hatt noen møter enda. Dette må komme i gang snarest mulig.
Det ble drøftet bruk av fotballbanen på nedsiden av skolen. Skolen tar dette videre.
Politisk representant
Nytt kommunestyre skal konstitueres 30. oktober. Nye SU-representanter velges en stund
etter det. Kjerstin sitter inntil nye er på plass. SU-representanter velges for fire år om
gangen.
Kjerstin orienterte om at det vil bli økonomisk trangere for kommunen de neste årene. Hva
dette vil innebære for skolestrukturen i Nordre Ringsaker vites ikke på det nåværende
tidspunkt.
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