
Møte SU/SMU ved Storsteinnes skole 

 

Tid: Mandag 20.mars 2017  

Sted: Formidlingsrom u.tr Storsteinnes skole 

Tilstede: Arne Holmstad(elevrådet), Gabriel Pettersen (Elevrådet), Ramona Skogli (FAU), May Britt 

Vangen (kommunen, Renate Einan (andre ansatte), Wenche Guldberg (ansatte), Mariell Isaksen 

(elevrådet), Ketil Stokkan (ansatte), Yvonne Jakobsen (kommunen). 

Forfall: Representant FAU (Hege B Andreassen) 

Ref: Wenche Guldberg 

 

 

Saksliste 

Sak 1. Konstituering 

- Valg av leder. Forslag på leder av FAU – Hege B Andreassen. Valg utsettes til neste møte da 

FAU leder er fraværende.  

- Valg av sekretær - rektor  

 

Sak 2. SU/SMUs rolle – rettslig grunnlag for organ for brukermedvirkning i grunnskolen jmf. 

Opplæringsloven §11-1 - §11-4. Rektor orienterer. 

 

Sak 3. Årshjul/overordna plan for møter i SU/SMU ved Storsteinnes skole 

Forslag til møteplan foreligger fra rektor.  Skolen legger opp til møter i skoletida pga skyssordning og 

for å sikre elevenes representanters tilstedeværelse. Møter legges til september, desember, februar 

og juni.  

Vedtak: Møteplan enstemmig vedtatt. 

 

Sak 4. Status skolemiljø – Opplæringsloven §9a 3-3. 

- Rektor refererer fra loven.  

- Elevenes representanter orienterer fra deres ståsted. Mobbing har vært tema på klassenivå 

på ungdomstrinnet. De gir uttrykk for rangordning i miljøet. Verserer en del baksnakking og 

ryktespredning.  

- FAU uttrykker at det er fint at elevene tar opp dette og beskriver med egne ord hvordan de 

opplever det.  Sp.mål: Vet elevene hvor de skal henvende seg når de opplever utestenging, 

baksnakking, ryktespredning ol.? 

- Mellomtrinnet føler at dette blir fort ordnet opp i om det oppstår.  

- U.tr mener det er viktig at det blir satt fokus på dette allerede i mellomtrinnet for å være 

forut for endringer som kommer i elevgruppa ved overgang mellomtrinn – ungdomstrinn.  



- Rektor ser viktigheten av å se framover og hva vi kan gjøre bedre framover.  

- Vi er enige om viktigheten av at elevene og foreldrene er bevisst på bruk av sosiale medier i 

forhold til omtale av skolen og det som skjer på skolen. Viktig med godt og gjensidig skole-

hjem samarbeid og at det er lav terskel for å ta kontakt med hverandre ved sp.mål om det 

som skjer. 

- Hvis timene hadde vært mobilfri sone, ville dette ført til mindre ryktespredning ol? 

- Det er populært å ta bilder av andre som brukes til diverse – f.eks komiske, rare bilder som 

sendes rundt til andre av andre 

- Nettvett er noe elevene ikke tar på alvor, selv om skolen har fokus på dette ved å bringe inn 

politi etc og eksemplifisering i elevgruppa.  

- Viktig at skolen lærer elevene å håndtere mobilen som verktøy og at de lærer nettvett, 

selvregulering i forhold til bruk, sosiale medier ol.  

- Klagesaker – viktig at dette tas på alvor, undersøkes og tiltak igangsettes.  

- 9.tr har i klassemøte forslag på å ikke ha ordning med anmerkninger. En del elever bryr seg 

ikke om å få anmerkninger. 

- Kan vi se hva som er årsaken til dette? 

- Vi diskuterer rundt hva som kan endres i elevgruppa. Er det positive tiltak rundt enkeltelever 

som kan være del av løsningen? 

- Hvem har definisjonsmakta? Elevene på u.tr beskriver at elever som ikke bryr seg om 

anmerkninger synes det er urettferdig når elever som oppfører seg får belønning for det og 

får positiv oppmerksomhet rundt det.  

- 7.tr – elevene har oppført seg bedre fordi de får være inne i amfiet – belønning. Får du 

anmerkninger må du være ute i friminuttene.  

- Elevaktivitørordningen – har vært positiv i form av en positiv belønningsordning. Får fokus 

over på de positive relasjonene mellom elevene i aldersblanda grupper.  

 

Sak 5. Tilsvar til Endelig tilsynsrapport – Fylkesmannens tilsyn med elevenes psykososiale miljø ve 

Storsteinnes skole.  

Rektor orienterer.  

1. Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø.  

Elevaktivitører er en ny ordning i januar 2017.  

Forslag fra elevrådet på temauker.  

Felles sangstund for alle elever i amfiet. 

Felles aktivitetsdag 1-10.tr. på slutten av skoleåret. 

Fadderordninga – etterspørres (positivt) av elevene. 

 

2. Ordensreglement for Storsteinnes skole - revitalisering pågår.  

Overordna reglement for Balsfjordskolen skal behandles i kommunestyret. Forenkla utgave 

på hver skole/enhet.  

 

3. Storsteinnes skole årshjul / tiltaksplan for trivselsskapende aktiviteter og forebyggende 

arbeid mot mobbing og andre krenkelser 

a. Aktivitetslederordninga 

b. Felles aktiviteter for hele skolen 

 



Sak 6. Veilederkorpset 

a. Målsetting – rektor orienterer. FAU er imponert over hva som skjer på skolen og hva rektor 

har tatt fatt i sammen med de ansatte. Positivt! De ansatte støtter dette.   

b. Utviklingsplan Storsteinnes skole – vil være klar til møtet i juni. Vi har søkt ekstern 

skolevurdering for vår skole. Dette betyr av at vi får en vurdering av hvor vi står i dag og hva 

vi bør gjøre videre.  

Vi takker for oppmøte:-)  

Ses i juni! 

 

 

 

 

 


