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SAMARBEIDSUTVALGET 
 

Møtereferat 
 

Dato Tirsdag 08.03.2022 

Klokken  19.00 – 20.30 

Sted Holla 10-årige skole personalrommet 

Til stede Medlemmer- 
møteplikt 

Verv/representerer Til stede Vara – møterett 

X Geir Wighus Leder SU  Ole Thomas 
Netten 

X Ingar Kaasa Nestleder SU  Audun 
Thorstensen 

X Trude Friedrich Nome kommune 
oppvekst 

 Camilla Haugerud 

 
 

Tormod Halvorsen Nome kommune  Kristian Hanto 

X 
 

Maria Halland Lærerpersonalet  Liv Jorunn Nilsen 

 Astrid Settendahl 
Hogga 

Lærerpersonalet X Jane A. Lindheim 

X Gro Anita Tresland  Andre tilsatte  May-Britt 
Svensson 

X Emil Heisholt 
(Leder) 

Elevråd -barnetrinn  Ylva Sturød   
(Nestleder) 

   Thomas Michael 
(Leder) 

Elevråd-ungdomstrinn X Ibrahim Nedal 
Amro 
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Saksliste 
 

 Ansvarlig 

08/22 Godkjenning av referatet 25.01. 2022. Referatet ble 
godkjent 

Leder 

09/22 Orientering fra rektor  
• Aktuelle saker inkl smittesituasjon: 

Vi gikk fra covid til mulig utdeling av jodtabletter (planlagt). 
Det er opp til foresatte om vi får beskjed om covid-smittede 
elever. 
 
Det er planlagt et skoleløp for Ukraina 15.03. for b-trinn 

 
Vi sliter med strøing og glatte uteområder. Det medfører 
skader på både ansatte og elever 
 

• Personalet:  
Fortsatt covid-syke ved skolen, men avtagende. Øvrig 
sykefravær er stabilt, jobbes med gjennom NAV-prosjektet i 
kommunen «Trygg, tett og tidlig». 
 
Vi jobber med stillinger for neste skoleår, utlysning er ute. 
Trenger spesielt GLU 1-7 (småtrinnet). Satser på at flere av de 
som er hos oss i vikariater vil fortsette i sine stillinger, og 
hadde gjerne sett at kommunen åpnet for fast ansettelse i 
større grad 

 

• Strategisk plan for skolen 

Skolen har en visjon og en virksomhetsplan, men mangler 
strategiske mål. Vi har tre satsingsområder: Fagfornyelsen 
(læreplaner), Digitale læremidler (Skolestudio), Inkludering 
(Oppll § 9A). Skolens ledelse vil gjerne satse på grunnleggende 
ferdigheter i større grad enn i dag. 

• Sak som skal opp i Oppvekstutvalget:  

Leksefri skole. Hva regnes som lekser? Det bør være 

repetisjon, mengdetrening og refleksjon, og ferdigstilling av 

større prosjekter. Vi jobber med temaet på skolen med tanke 

på tilbakemelding til Oppvekstutvalget. Veldig gode og 

interessante drøftinger fra lærerne, Elevrådet u- trinn har også 

diskutert dette og kommet med sin tilbakemelding. Foreløpig 

ikke hatt tid til å ta det opp i Elevråd b-trinn og med 

Rektor 
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fagarbeidere/assistenter. Vi har leksehjelp for trinn 5-10 1 

time pr. uke. Lekser tilpasses ut fra enkeltelever (IOP). Vi antar 

at kommunen ser for seg kompenserende ordninger. Dette 

koster penger (f.eks. flere timer med pedagog, bibliotekar, 

kantinemedarbeider, lesegruppe på SFO). Hvis skoledagen 

forlenges må vi ha større rammer for undervisning, siden 

skyssordning ikke kan tilpasses leksehjelp etter ordinær 

skoletid (ref. retningslinjer fra Fylkeskommunen). 

10/22 Orientering fra elevråd 
Representanten for u-trinn hadde ingen spesielle saker å 
melde om utover at det var veldig bra at smitterestriksjoner 
endelig var borte og hverdagen normal. B-trinn hadde hatt 
møte, og leder meldte fra om mange baller på taket og behov 
for oppussing av 7. trinns-klasserom.  
 

Elevråd 

11/22 Orientering fra FAU 

• 17. mai – framdrift: 
Anne Lindgren hadde innkalt til møte og satt i gang komitéen. 
Fordeling av midler samlet inn skal fordeles på 5., 6. og 7. 
trinn. Her etterspørres tilgang til konto.  

• Skolemiljø/utemiljø:  
FAU har dannet en gruppe som skal søke midler fra 
Sparebankstiftelsen. FAU-leder nevnte også andre mulige 
prosjekter for oppgradering av skolens nærmiljø, blant annet 
Taje (grunnen eies av Søve, men brukes mye av skolen) 

• Leksefri skole 
FAU hadde diskutert dette i møtet rett før SU-møtet. Det vil 
ikke komme en samlet uttalelse fra FAU. Mange av represen-
tantene var positive til en tilpasset skolehverdag med et 
utvidet tilbud på skolen, men noen var usikre på realismen i 
dette med tanke på økonomi. FAU-leder pekte på mulig-
hetene for en restrukturering av skolehverdagen og en mer 
samlet tankegang. Et eksempel på dette er en jevnere 
timeplan for småskolen istedenfor korte og lange dager. 

• Busstransport 
FAU hadde diskutert dagens skyssordning på bakgrunn av 
nylige hendelser der bussen ikke kom, og svar fra 
Fylkeskommunen i denne sammenheng. Svaret ble av FAU 
oppfattet som ikke holdbart. FAU-leder vil ta videre hva slags 
avtale kommunen har med fylkeskommunen. Han etterlyste 
også flåtestyring av bussene i sanntid, slik at foreldre kan se 
hvor bussen faktisk befinner seg.  

Leder i FAU 
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12/22 Orientering fra politisk representant – punktet bortfalt  
 

Pol. repr. 

13/22 Eventuelt. Ingen saker 
 

Leder  
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Møteplan 
  

Holla 10- årige skole 

2021/22     

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN 

ELEVRÅD B-trinn                       

ELEVRÅD U-trinn                       

FAU 31 21 27 24  25   
8 

valg 
26 24   

SU  21 27 24  25   8 26 24   

SMU  21  24  25       24   

 

 
 
 
 
 
 
 


