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VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET og SKOLEMILJØUTVALGET VED SAND SKOLE
§ 1: Opplæringsloven § 11-1 Samarbeidsutvalg ved grunnskoler.
Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg.
§ 2. Formål:
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i
skolesamfunnet.
Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.
Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier.
Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i samarbeidsutvalget. Det er ifølge norsk lov
foreldrene som har hovedansvaret for barna, og at de derfor må ha medansvar i skolen.
Samarbeidsorganer i skolen skal styrke elever og foreldres mulighet for medbestemmelse i skolen.
Skolen og foreldrene er begge ansvarlig for at samarbeidet fungerer godt.
§ 3: Representanter til samarbeidsutvalget:
To representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra elevene, tre fra
foreldrerådet, to fra kommunen (den ene er rektor) samt verneombud. Dersom verneombud er en
av undervisningspersonalet, telles denne som en av de to representantene.
§ 4: Samarbeidsutvalgets oppgaver:
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Aktuelle saker er:
















Skolens planarbeid, skolens mål og visjon, forsøks- og utviklingsarbeid
Kvalitetsutvikling og skolebasert vurdering
Skolens informasjonsarbeid
Elev- og foreldremedbestemmelse
Læringsmiljø, opplæring generelt, organisering av opplæringen, spesialundervisning
Konfliktløsning
Ordensreglement
SFO
Sosial kompetanse, antisosial atferd og mobbing
Skolehelsetjeneste
Budsjett og disponering av budsjett og ressurser som undervisningstimer
Skoleskyss
Skoleanlegg og uteområdet
Valg av undervisningsmateriell
Trafikksikkerhet
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Elevbedrift
Skolenedleggelse
Endring av skolegrenser
Andre saker

§ 5. Valg:
Representanter for undervisningspersonalet og andre tilsette skal velges av og blant alle tilsette.
Elevrepresentantene skal representere alle elevene, ikke bare de det er dannet elevråd for.
Politisk representant utnevnes av politikerne. Rektor fungerer som sekretær.

Funksjonstid:
Alle velges for et år om gangen.
Alle valg bør være gjort før 1.november.

§ 6. Møterutiner
Rektor kaller inn til møte minst en uke før møtetidspunkt.
Representanter som ikke kan møte, har ansvaret for å tilkalle et varamedlem.
Rektor skriver referat som publiseres for alle medlemmer.
SU-leder leder møtene
Møtene skal være preget av:
Respekt, tillit, åpenhet, likeverdighet, dialog
Alle medlemmene av SU bør og kan melde saker til samarbeidsutvalget.
Sakene meldes skriftlig til rektor eller leder.

§ 7. Informasjon
På skolens hjemmesider skal det ligge:
samarbeidetsutvalgets vedtekter, samarbeidetsutvalgets representanter og innkallinger og
møtereferat
§ 8. Taushetsplikt
Representantene i skolemiljøutvalget er underlagt forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt.
Elevrepresentantene skal ikke være tilstede der saker som omfatter taushetsplikten blir behandlet

