
REFERAT FRA SU/SMU MØTE 21.11.17 
 
 

Til stede: 
fung rektor Svanhild Herbertson, ny rektor Hege Kvam,  Christin Hanstad  (leder 
av FAU), Tore Kydland (medlem av styringsgruppa), Svanhild Sundvor og  Inger 
Helen Versland (for de ansatte på skolen), Malene Vassbø (leder av elevrådet) 
og Thea Ivesdal (nestleder av elevrådet). 
 
Ikke til stede: Anja Gystøl (medlem av styringsgruppa) , Monica Bergeland ( for 
de ansatte på skolen) og Linda Ødegård Frøland (representant fra kommunen). 
 
 

Saker tatt opp under møtet: 
 

1. Etablering av utvalg:   
-Presentasjon av ny rektor, Hege Kvam , samt gjennomgang av 
sammensetningen i SU/SMU for skoleåret 2017/2018. 
- Christin Hanstad satt til å være referent. 

2. Ordensreglementet:  
-Forskrift vedtatt av kommunestyret i 2013. Ligger på nettsiden til skolen.  

3. Handlingsplan mot mobbing:  
-Denne er oppdatert i 2017. Er lagt ut på skolen sine nettsider.  
- Ny paragraf i loven ( §9a) som innebærer at det ikke lenger skal gjøres 
enkeltvedtak, men en tiltaksplan, vedrørende mobbesaker. 
- Skolen har blant annet større ansvar for hva som skjer med elevene på 
fritiden, når det kommer til mobbesaker. 
-Klageinstansen er nå fylkesmannen. De kan beslutte sanksjoner mot 
skoler som ikke gjør jobben sin i mobbesaker. 
-Lovteksten er å finne på www.lovdata.no 
 

4. Plan for hjem/skole samtaler: 
- Skolen har en plan for hvilke temaer som skal tas opp  på 

foreldremøtene for alle klassetrinnene.  
- Planen ligger på skolens hjemmesider 
- Forslag til skolen: innføre foreldrediskusjon på første foreldremøte i 

ungdomstrinnet, slik at foreldre kan bli bedre kjent. 
 

5. Foreldreundersøkelsen: 
- Undersøkelsen gjøres hvert tredje år ved skolen. 



- Lages av udir. 
- Foreløpig av svarprosent, 57 stk av ca 624 foreldre. Få som har svart. 
- Svar fra alle klassetrinn foreligger. 
- Gjennomgang av alle punktene. 
- Høyt skår på trivsel og foreldreengasjement, noe som er positivt. 
- Rektor vil ta tak i de punktene som viser seg og ha dårlig skår, når de 

endelige svarene foreligger. 
- Rektor sender ut SMS for å oppfordre flere til å svare. 
- Svarfrist er 6 januar. 

6. Evt: 
- Forslag til skolen: bruke foreldre mer vedrørende yrkesvalg. Evt lage 
yrkesmesse med foreldre eller invitere inn foreldre til å presentere sitt 
yrke for klassene der det passer inn i undervisningen. 
 
 
 

Vikeså 23.11.17, Christin Hanstad 
 
 
 
 
 


