
Referat fra samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget 

(SMU) 

v/Lunde 10-årige skole 
Dato: 

Sted: 

Kl.: 

 

07.12.2022 

Lunde 10-årige skole, fellesbygget  

19.30-21.00 
 

 

 

 Samarbeidsutvalget:     

Hanne Kjersti Hogga 

M.F: 

Rep. For FAU   Vara:   

Silje Haugane 

Til stede: 

Rep. For FAU  Vara:  

 

 

Inger Haugane 

Til stede: 

Rep. For lærerne  Vara: Merete Schie Bjerva  

Mette Hegna Borgen 

Til stede:  

Rep. For lærerne  Vara: Jan Idar Øygarden   

Sigrunn Slåttedalen 

M.F.: 

Rep. For andre ansatte  Vara Lene Marie Midtbøen 

Til stede: 

 

John Gramstad 

M.F.: 

Rep. Nome kommune  Vara:   

Milda Skurdauskaite 

M F: 

Rep. for elevrådet  

b-trinn 

 Vara:  Salma Abdelkarim 

Alfarra 

Til stede: 

 

Tomas Strand-Olsen 

Til stede:  

Rep. For elevråd 

u-trinn 

  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 

M.F.:  

Rep. For elevene 

u-trinn 

 Vara:   

 

   

Saksliste  Ansvarlig 
20/22-23 Godkjenning av referat fra 02.11.22 

Ingen merknader 

 

Leder 

21/22-23 Uteområde – oppdatering så langt 

Elevrådet på ungdomstrinnet er også informert, de har 

allerede et fint område og de viste forståelse for at 

barnetrinnet var prioritert denne gangen. Rektor 

informerte om at det trengs å bytte dekke i ballbingen og 

minnet om at det var laga en skisse til sykkelløype.. 

Uteområdet utenfor trinn 1- 2 har dårlig asfalt – det er 

sendt et brev til kommunen om dette fra rektor. Svaret 

Rektor 



kom om asfaltering er at det ikke er økonomi til det. 

Personalet har kommet med innspill om et lekeapparat på 

1- 2 trinn, kan erstattes i stedet for tre som skulle plantes 

og i stedet for asfaltmaling. Arkitekten skal møte Anders 

Skogheim og rektor. De gir innspill om lekeapparat 

videre. Edderkoppnettet er plassert litt feil i forhold til 

ballområdet, så må finne en alternativ plass for det. Saken 

drøftes i møtet 8. desember før det skal ut på anbud.  

 

22/22-23 Ordensreglene fastsettes  

Rektor oppfatter at innspill ang mobil er enstemmig Når 

det gjelder caps blir regel praktisert, men nedfelles ikke i 

ordensreglene. Viktig at SMU gjør vedtak i dette møtet. 

Vedtak: ordensreglementet vedtas med et tillegg under 

mobilbruk for barnetrinnet enstemmig i SMU. Punktet 

ang caps blir ikke tatt inn.  

 

Rektor 

23/22-23 Skolens satsningsområder og opplæringslovens §9A 

• Fortsetter jobbing med Fagfornyelsen 

•  Læringsmiljøet, Bry deg – prosjektet er to 

satsningsområder i skolen.  Opplegget blir godt ledet 

av lærere. Har brukt spekterundersøkelsen og 

relasjonskartlegging i dette arbeidet, for å fange opp 

de elevene som er litt stille. Personalet har jobbet 

veldig bra med dette. Samarbeid med USN, der det 

jobbes med noen pilot-prosjekter.  

 

Rektor 

24/22-23 Orientering fra elevråd 

Elevrådet på barnetrinnet ønsker basketballstativ. De 

melder om støy i noen timer. Det må de sammen med de 

voksne jobbe med å få en slutt på. Så gir de tips om å dele 

ut omsorgskort som blir gjort på barnetrinnet. Det 

fungerer bra       

Elevrådet på ungdomstrinnet har tatt opp 

ordensreglementet på nytt. Det opplyses om at det er lite 

mobbing blant elevene. Elevrådet er blitt orientert om 

uteområdet og opprustning på barnetrinnet. De tok opp 

glutenfri mat i kantina. Det er det tilbud om bare de sier 

fra dagen før eller om morgenen samme dag. Så kunne 

andre klasser tenke seg å styre musikk enn trinn 10, men 

alle elever blir jo trinn 10 en gang. På skolen har vi 

håndballturnering, kunne det bli en fotballturnering også? 

Her må det sjekkes ut. Ventilasjonssystemet har ikke 

fungert best mulig en periode, men er på plass nå.  

 

Elevråd 

25/22-23 Orientering fra FAU 

I FAU snakka de om natteravner, utemiljøgruppa, 

sykkelstativ der søknad om midler er sendt. Forberedelsen 

Hanne Kjersti 

Hogga - leder FAU 



til julefest og andre arrangement. Og vi snakka om at det 

kunne være lurt å droppe «kåring3 på ballet på 

mellomtrinnet. Det kan såre noen og det kan ikke være 

hensikten med et juleball.  

Viser ellers til fyldig referat på skolen hjemmeside fra 

FAU. 

 

26/22-23 Orientering fra politisk representant 

Han var ikke til steder og saken gikk ut. 

 

John Gramstad 

27/22-23 Orientering fra rektor 

Budsjett så langt for 2023: Ingen endringer i forhold til 

rammene. Vi kan alltid ønske oss mer, men det er bedre 

budsjett i Nome om vi sammenligner med 

nabokommuner. Det er et varslet overforbruk på Lunde 

10-årige i år. Noe er Korona-relatert. Har kjøpt noen 

stoler og bøker til trinn 10. 

• Elevundersøkelsen er i gang. Det vil bli en 

orientering om resultatet i ulike rådsorgan når dette er 

klart. 

• Skoleavslutning i kirken fra morgenen 22. 

desember. Alle elever deltar fra trinn 1 til og med 

trinn 10. Det vil bli alternativt opplegg på skolen for 

de som har søkt fritak. Ny rektor Anne Fløgstad 

kommer på besøk denne dagen.  

• Advent og arrangement ved Lunde 10-årige skole. 

Her viser skolen til adventsbrev som er sendt ut.  

• Evt. Ingen saker 

 

Rektor 

28/22-23 Eventuelt 

Ingen saker meldt inn 

 

Leder  

 

 

Lunde, 19. desember 2022 

 

Anne Lindgren  

rektor og 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 

 


