Referat Samarbeidsutvalget torsdag 22. oktober-20, kl. 1800 på Fossen skole
Til stede: Sissel Mietien, Linn Hansen, Alexander Sjåstad, Gunn Leah Dørmenen, Suzanne Holmgren,
Espen Holmgre, Sverre Auestad, Sara N. Harila, Eirin Pleym og Tord Skardal.
Meldt forfall: Hanne Harila, Merete Andersen, Carina Abrahamsen, Lill B. Ananiassen, Jonathan
Jakola, Karin Henriksen Lisa.
Ikke møtt: Rune Seim, Iselin Stock.
Rektor ønsket velkommen. Og tok en kort gjennomgang av hva SU/SMU står for. Viste noen bilder
elever har vært med på i høst. Djupholla, leirskolen i Stabbursdalen, elevsamling i Pasvik og
plastryddingen i fjæra i Vestre Jakobselv.
Saker:
1.

Konstituering av SU og SMU. Valg av leder og nestleder
Leder: Espen Holmgren
Nestleder: Sara N. Harila
Enstemmig valgt.

2.

Møteplan for skoleåret
SU skal ha 5 møter iløpet av skoleåret. Blir 2 møter før jul og 3 møter på nyåret.
Neste møte blir onsdag 2. desember, kl. 18 på Fossen skole.
Møte i februar, uke 5.
Møte i uke 11.
Og siste møte før sommeren blir i uke 20.

3.

Forslag til vedtekter for SU/SMU på oppvekstsenteret
Fikk utdelt et forslag fra en annen kommune med oppvekstsenter. Ble gjort noen
endringer og vil bli videresendt kommunalsjefen.
Se vedlegg.

4.

Oppvekstsenteret – innflyttingsdago mm
I utgangen av oktober skal det være ferdig. Da starter rydding og event. mangler vil bli
ordnet. Deretter starter montering av møbler etc.
Rektor har et ønske om å bruke siste uke før juleferien til rydding/pakking og flytting.

5.

Innspill til saker som SU kan arbeide med dette skoleåret
Taes opp i underorganene vi har. Og vil bli tatt opp på neste SU møte.

6.

Eventuelt
Elever, lærere og assistenter i skolen skal være med på en kartleggingsundersøkelse i
høst. Prosjektet er det Høgskolen i Innlandet som står for. Målet med prosjektet er
kompetanseutvikling hos de ansatte og forbedring av læringsmiljøet og skolefaglige
prestasjoner hos elevene.
Møtet hevet kl. 19.00
Eirin Pleym, referent

