
 

 

Referat frå  SU-møte mandag 3. februar 2020 

Stad: Personalrommet på Oltedal skole 

Tid: kl. 19.00-20.00 

Innkalla: 

Elevrådsrepresentantar i 8.-10. klasse 

Skolen si plangruppe 

Skoleleiinga 

SU-representantar : Tor Magne Auestad og Eivind Nielsen 

Politikar: Jøran Dahl 

 

1. Gjennomgang av årets elevundersøking. 
a. Vi scorer godt på arbeidsmiljø på skolen.  

i. elevene trives på skolen og har noen å være med i friminuttene.  
ii. kan skyldes små klasser - lettere å se om noen faller utenfor 

iii. vi har AL-aktiviteter i det store friminuttet 
b. Vi scorer godt på støtte fra lærere 

i. elevene opplever å bli hørt, og at lærerne ser dem  
ii. elevene opplever at lærerne gir den støtten de trenger og at lærerne bryr 

seg om dem  
iii. elevene opplever respekt 
iv. Skolen jobber aktivt med relasjonsarbeidet 

c. Vi scorer godt på felles regler 
i. Dette er skolen godt fornøyd med 

 
d. Vi må jobbe med arbeidsro 

i. skolen har hatt fokus på dette - standarder for oppførsel i klasserom og 
fellesområder 

ii. Kanskje er vi ikke like gode til å håndheve dette 
iii. Hva legger vi i begrepet “arbeidsro”?  

1. stadige forbedringsarbeid 
2. elevene har veldig ulike formeninger om dette 

e. Vi må jobbe med motivasjon og mestring 
i. vi har elever som er motiverte 

ii. kan skyldes PRUV 

 



 

iii. Vi har ennå en del å gå på her selv om resultatene er gode ønsker vi å ha 
et ekstra fokus på det videre 

f. Vi må jobbe med vurdering - elevmedvirkning -  
i. økt fokus på dette i den nye læreplanen 

ii. Vi tror kanskje vi vil kunne bli flinkere på dette når elevene blir vant til å 
bruke sin stemme inn i undervisningen - det er vanskelig å begynne med 
det når de kommer til ungdomstrinnet, men med et økt fokus på dette fra 
tidlig på barneskolen vil dette kunne komme til å bedre seg.  
 

2. Fokus på nettvett. Korleis kan vi engasjere foreldre endå meir i dette viktige temaet? 
Refleksjonsoppgåve rundt tema som t.d. aldersgrenser, klassesider på Facebook, kunnskap 
m.m. 
 

a. Foreldrene ønsker vennegrupper fram til 4. klasse 
b. Nettvett bør tas inn fra første klasse av - kan knyttes opp mot språkbruk hos elevene 
c. Elevene er positive til å bruka case 
d. Lærerne har et dannelsesaspekt som rettes mot elevene, ikke foreldrene 
e. refleksjon over ulike caser 
f. informasjon om de kanalene der elever kommuniserer 
g. foreldrene kan reflektere over hvordan vi skal henvende seg til hverandre uten å 

måtte gå gjennom skolen/kontaktlærer. Mange av sakene som kommer til skolen er 
om ting som skjer i fritiden.  
 

3. Vi ønsker å invitere til gode foreldremøter. Vi reflekterer saman over kva vi saman kan gjere 
for å få forbetre våre møter.  
 

a. Rekkeframlegg når foreldre  
b. Mail i forkant - både til foreldrene og fra foreldrene 
c. Mye likt i fellesdelen 
d. Klasseinfo 
e. Temaforeldremøte en gang i året 
f. Egne klasseforeldremøter høst og vår 
g. Viktig at foreldrene føler de kan ta opp ting 
h. Klassekontakt - følge klasselista - da får alle muligheten til å være klassekontakt, og 

det er kanskje lettere for foreldre å komme på møte når de ikke trenger å være 
“redde” for å bli valgt.  
 

4. Skolen får mange foreldrebekymringar ang skuleveg og gangfelt. Det er også noko elevane 
har løfta fram i elevråd mange gonger. På Barn og unges kommunestyre før vi beskjed om at 
det ikkje er nok trafikk til at det skal gjerast noko med dette. Vi vil gjerne drøfte dette med 
vår politikar-representant.  

a. Jøran Dahl 
i. ungene krysser veien ved gangfeltet og i svingen 

 



 

ii. trafikksikkerhetsutvalget - møte snart - har bedt om å være med der. Kommer 
til å påpeke situasjonen der.  

iii. saken har vært oppe i 10-15 år. Det må snart skje noe.  
iv. Saken har vært oppe i BUK flere ganger, men vi kan ikke ta det opp flere 

ganger der 
b. Skolehelsetjenesten - hvordan opplever vi dekningsgraden av helsesykepleier 

i. Psykisk helse i skolen 
ii. Vi har helsesykepleier halve dager i uka - alt for lite.  

iii. ønsker å vie tid på dette i politikken - samfunnsøkonomisk fornuftig å bruke 
tid og penger på.  

iv.  
 

 

Ref. 

Randi S. Wilford 

 

 

 


