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        Dato: 02.02.2021 

SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET 
Referat 

Dato Tirsdag, 19. januar 2021 
Klokken  19.00 – 20.30 

Sted Holla 10-årige skole personalrommet. Noen representanter møtte på Teams 

Innkalles Medlemmer- 
møteplikt 

Verv/representerer Til stede Vara – møterett 

Til stede: Geir Inge Wighus Leder SU   

Til stede: Ingar Nyheim 
Kaasa 

Nestleder SU   

Til stede: Anne Lindgren Nome kommune skole  Trude Friedrich 

Til stede 
på Teams: 

Tormod Halvorsen Nome kommune  Kristian Hanto 

Til stede: Kristin E. Larsen lærerpersonalet  Tina Hosen 

Til stede: Astrid Settendahl 

Hogga 

lærerpersonalet  Jane A. Lindheim 

Til stede: Gro Anita 
Tresland  

Andre tilsatte  May Britt 
Svensson 

Til stede: Vilde Marie Lunde 
Brauti (leder) 

Elevråd -barnetrinn Til stede: Thomas Michael 
(nestleder) 

Til stede: Anne-Mathilde 

Schwaiger 
Thorsberg (Leder) 

Elevråd-ungdomstrinn  Monica Bakkan 

(vara)  

SK.MILJØ 
Til stede 
på Teams: 
 

Anne Guro L. 
Ringsevjen 

Foreldrerep   

SK.MILJØ 
Til stede: 
 

Lilly Maja Bälldal 
(nestleder) 

Elevrep  Monica Bakkan 
(vara) 

 
Saksliste  Ansvarlig 
01/21 Kommentarer til referatet fra 17. november 21 

Ingen kommentarer. 
 

Leder 

02/21 Trafikkforhold og trygging av skoleveg  Leder 
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• Grusparkeringa er trang. Er det muligheter for 
utbedring? FAU vil bli invitert til teknisk etat for å 
snakke om trafikk-forhold. 

• Følge på skoleveg: Spørsmål fra skolen til FAU-
representantene: Kan foresatte følge i perioder om 
enkeltelever har behov, evt arrangere følgegrupper? 
Dette bør diskuteres foresatte imellom på trinn der 
det kan være aktuelt, og spesielt på de minste trinna. 

• Fortau forbi vanntårnet i Herregårdsveien. Dette 
jobbes det politisk med kan politisk representant 
fortelle. 

• Gamlebrua fra Sagene over til Krøsset er det dårlig 
brøyting på. Vegen blir utbedra til sommeren er det 
planer om. I mellomtida er god brøyting viktig slik at 
det er et fortau/et sted for elevene våre som de kan 
gå på. Det bør være adskilt fra trafikken ellers. 
 

03/21 Elevundersøkelsen  
Inspektør på ungdomstrinnet Trude Friedrich orienterte 
på FAU både om elevundersøkelsen og nasjonale prøver. 
PowerPointen sendes som vedlegg til dette referatet og 
til FAU. Landsgjennomsnitt for elevundersøkelsen var 
ikke klar i januar slik den pleier å være, og kommer 
senere. Da vil representantene få vite hvor skolens 
resultat ligger i forhold til landet ellers. Resultatet for 
Holla er ikke veldig ulikt slik det har vært på skolen de 
siste tre år. 
 

Rektor 

04/21 Orientering fra elevråd 
Ungdomstrinnet: 
Elevene sa noe om hvordan de hadde opplevd å være på 
«rødt» nivå.  
Det var også kommet innspill fra klassene. Rektor svarte 
på disse innspillene i møtet. Innspillene gikk på ønske om 
å være inne i pausene, åpning av kantina, busskort, flere 
akemadrasser, påminning om avstand både for elever og 
ansatte, nett mot Kirkedalsbakken og nye fotballnett, 
anmerkninger, temperatur, låsing av toaletter, tur, «liv-
og røre»-avbrekk og seksualundervisning. 
 

Elevråd 
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Barnetrinnet 
Elevrådet hadde tatt opp det med trygt skolemiljø og 
språkbruk. Språkbruk må det følges ekstra med på, 
spesielt på noen trinn. Det er tatt opp med de voksne. 
SMU ble orientert om julekonkurranse. Så jobber 
klassene med å få «gull-kosten», det er premie for mest 
mulig ryddig gang. Også elevrådet fra barnetrinnet hadde 
innspill fra klassene om nye gardiner, flere tromler til 
ladning av datamaskiner, nye stoler, svakt Wii nett, 
skoleavis?, flere akemadrasser, baller som må merkes. 
Sakene følges opp videre. 
Det var også gode forslag til aktiviteter som kan bli 
gjennomført til tross for covid 19. 
 

05/21 Orientering fra FAU 
FAU hadde følgende saker til behandling 

• Elevundersøkelsen 

• Trafikk 

• Orientering fra rektor 
Viser til referat fra FAU på skolens hjemmeside. 
 

Leder i FAU 

06/21 Orientering fra politisk representant 
Etter budsjettmøtet i desember med klare 
innstramninger i drift er det noe politisk stillstand nå. Det 
blir nytt møte i februar. Det blir viktig at skolen ser hva 
nedskjæringen betyr for drifta og melder tilbake.  
Kommunestyret drøfta også arealplanen for Nome. 
Arealplanen legger føringer for hvordan Nome skal se ut i 
framtida med sentrum og boligbygging, friområder m.m. 
Ellers roser politisk representant elevrådene for godt 
engasjement. Han anbefaler også at skoleavis kommer 
på dagsorden om mulig. Elevrådet på barnetrinnet hadde 
vært innom dette i sin tilbakemelding. Representanten 
foreller om gammel skoleavis i Nome som het «Utsyn» 
 

Tormod 
Halvorsen 

07/21 Orientering fra rektor 

• Avslutningsfest for trinn 10. Her må trinn 9 
forberede seg til å være vertskap. Vi håper at den kan 
gjennomføres til våren. Foreldrerepresentant på trinn 
9 er informert om situasjonen og vil delegere dette ut 

Rektor 
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blant foresatte. Trinn 7 har også vanligvis fest der de 
er vertskap sjøl. FAU-representant er oppmerksom 
på dette. 

• Foreldremøter til våren. Vi vet ikke helt hva for trinn 
disse vil bli holdt på. Trinn 7 og trinn 10 pleier å ha 
dette. FAU-representanter og kontaktlærer 
samsnakker. 

• Covid-19 situasjonen og hvordan den påvirker oss. 
Det har vært/er? «rødt nivå» på ungdomstrinnet. 
Infobrev er sendt ut til foresatte.  

• 17. mai komiteen må starte planlegging. Dette er 
bare en påminning. Representanten er i gang.  

• Husk valg av nye representanter til FAU. Dette er 
også en påminning om å være tidlig ute. Blir det 
foreldremøtet er det viktig å få valg av 
representanter på sakslista. 

• Her og nå 
- studenten fra Universitetet i Sørøst-Norge kommer 
tilbake i praksis 
-planlegging av nytt skoleår er i gang 
- det er mye uteaktiviteter på ulike trinn, og skøytebanen 
på Berget er mye i bruk. Godt å ha et samarbeid med USF 

og Berget Vel       
 

08/21: Eventuelt 
Det ble etterspurt julehilsen mellom klassene digitalt. 
Det forsvant i julestria som var der - til tross for covid 19.  
  

Leder  

Møtet slutt kl. 20.30 
Ulefoss 27. januar 2021 
Anne Lindgren 
Rektor 
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Møteplan 
  

Holla 10- årige skole 

2020/21 
    

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

ELEVRÅD B-trinn                       

ELEVRÅD U-trinn                       

FAU 25 15 20 17   19 valg   9 20 25   

SU   15 20 17   19   9 20 25   

SMU   15   17   19       25   

 


