
Referat fra samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget (SU/SMU) 

v/Lunde 10-årige skole 
Dato: 

Sted: 

Kl.: 

 

05.10.2022 

Lunde 10-årige skole, fellesbygget  

19.30-21.00 
 

 

 

 Samarbeidsutvalget:     

Hanne Kjersti Hogga 

Til stede 

Rep. For FAU   Vara:   

Silje Haugane 

Til stede 

Rep. For FAU  Vara:  

 

 

Inger Haugane 

Til stede 

Rep. For lærerne  Vara: Merete Schie Bjerva  

Jan Idar Øygarden  

M.F. 

Rep. For lærerne  Vara: Mette Hegna Borgen 

Til stede 

  

Sigrunn Slåttedalen 

Til stede 

Rep. For andre ansatte  Vara Lene Marie Midtbøen  

John Gramstad 

Til stede 

Rep. Nome kommune  Vara:   

Milda Skurdauskaite 

Til stede 

Rep. for elevrådet  

b-trinn 

 Vara:  Salma Abdelkarim 

Alfarra 

Til stede 

 

Tomas Strand-Olsen  

Til stede 

Rep. For elevråd   Vara: Ane Nordheim  

Til stede 

 

Anne Lindgren  

Til stede 

Rep. Nome kommune 

- skole 

     

 Skolemiljøutvalg:     

Heidi Kristina Aase 

Til stede 

Rep. for foreldrene  Vara Kristin Lange  

Leah Thorstensen  

Til stede 

Rep. For elevene 

 

 Vara:   

   

Saksliste  Ansvarlig 
1/22-23 Valg av nytt SU/SMU 2022-23 

• Leder SU: Silje Haugane 

• Nestleder SU: Hanne Kjersti Hogga 

• Vararepresentanter: Heidi Kristina Aase 

Rektor 

2/22-23 Opplæringsloven kapittel 11.  

Organ for brukermedverknad i skolen 

Rektor orienterte og delte ut lovteksten. 

 

Rektor 

3/22-23 Skolens regler (Skolemiljøutvalget SMU) 

SMU diskuterte disse. Det kom inn to endringer 

• Regler for bruk av mobil og smartklokker på 1.-

7.trinn. Det blir praktisert at mobil og smartklokker 

Rektor 



samles inn. Da bør formulering endres i tråd med 

gjeldende praksis. 

• Det kom inn forslag på at vi ikke skal bruke caps eller 

hette inne i timene.  

Dette er en endring som vi ikke har diskutert. Derfor 

sendes reglene tilbake til elevrådene, ansatte og FAU, før 

de endelig vedtas. 

Saken utsettes til neste møte i SU 2. november. 

 

4/22-23 Uteområdet (Skolemiljøutvalget) 

Kommunen har bevilga 2 mill til skolene i Nome til 

opprustning av uteområdene.  

Dette betyr én mill på hver av skolene i kommunen. 

Midlene skal brukes til nye tiltak, ikke til vedlikehold. 

Det er hyra inn en arkitekt som kommer med forslag, 

basert på innspill fra skolene. 

 

Rektor 

5/22-23 Internkontroll – elevenes skolemiljø §9A 

(Skolemiljøutvalget) Info på høstens foreldremøter.  

Elevrådene sier at mye er bra på skolen. De fleste har 

noen å være sammen med. Vi ler ikke av hverandre og det 

er ikke noen som sitter aleine. Elevene blir sett, både av 

de voksne og av medelever. Vi har aktivitetsleder på 

barnetrinnet. Mulig at elever som drifter dette på trinn 4, 

er litt for unge. De trenger hjelp og støtte av voksne. 

 

Rektor 

6/22-23 Orientering fra elevråd 

I forhold til uteområdene er det mange ønsker som kom 

fram. Barnetrinnet ønsker sykkelbane «pump-track 

bane», vulkansklie, klatrevegg, UFO-huske, orden på 

ballstativet, nytt underlag i ballbingen, Zip-line, 

trampoline, edderkoppnett, ny sandkasse, klatre-apparater 

og sklie på trinn 1. Ungdomstrinnet ønsker også nytt 

underlag i ballbingen, flere benker ute under vinduene på 

ungdomstrinnet, sykkelstativ, bordtennisballer og 

racketer. Ungdomstrinnet sier at timeplanen har mange 

små bolker og sier at 60 minutters timer er det beste. 

 

Elevråd 

7/22-23 Orientering fra FAU 

Viser til utfyllende referat fra FAU. De tok bl.a. opp 

melkeordning, PC bruk, og spør om supplement i forhold 

til lærebøker. De lurer på hva for vurderinger som ligger 

til grunn. Rektor svarte at det er budsjettet som styrer i 

stor grad. Vi har lisenser til Skolestudio på alle trinn. Det 

er kjøpt inn noen lærebøker til de minste fra trinn 1-4, og 

matematikkbøker på trinn 10. Her vil vi kjøpe inn 

matematikkbøker til trinn 9 i 23 og trinn 8 i 24.I tillegg 

bruker vi fysiske bøker der det er hensiktsmessig. FAU ba 

oss også være oppmerksom på bussinspeksjonen. Det er 

Hanne Kjersti 

Hogga 



et ønske om, at om elever slippes tidligere ut, må 

inspeksjonen være på plass.  

 

8/22-23 Orientering fra politisk representant 

Han hadde lite å tilføye nå. Kommunen hadde bevilga 2 

millioner til opprustning av skoleområdene på Ulefoss og 

i Lunde. Bevilgningene er ment til nyetableringer, noe det 

jobbes med.  

 

John Gramstad 

9/22-23 Orientering fra rektor 

• Kort om skolestart. Fin skolestart med 291 elever og 

ca 50 ansatte.  

• Satsningsområdene våre. Fagfornyelsen og videre 

arbeid med å utvikle et godt læringsmiljø for elever. 

• Informasjonsheftet. Det kommer snart. 

• Evt.  

• Vi jobber med §9A – et trygt og godt skolemiljø for 

alle. Vi har planer på stell når det gjelder opplæring i 

§9A, beredskap, og trafikk. Rektor orienterte om et 

kjedebrev som var i omløp. Her sender skolen ut sms 

til foresatte, slik at de kan følge med. Ungdomstrinnet 

fikk 3. premie i «Aksjon Burot» og ble berømma med 

diplom og hederlig omtale. Gratulerer. Så hadde 

ungdomstrinnet en fantastisk flott aktivitetsdag for 

barnetrinnet onsdag 21. september. Tusen takk til 

arrangører og alle som deltok.       

 

Rektor 

10/22-23 Eventuelt 

Ingen saker 

 

Leder i SU 

Lunde, 10. oktober 2022 

Anne Lindgren  

Fungerende rektor 

referent 

 

Møteplan 
  

Lunde 10- årige skole 

2022/23   

 

                       

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

ELEVRÅD B-trinn                      

ELEVRÅD U-trinn                      

FAU  7 5 2 7  1 1 12 
3 

valg 

7 

årsm 

SU  7 5 2 7  1 1 12 
3 

valg 

7 

SMU   5  7    12  7 

 


