
Referat SU-møte 4.mai 2021 

 

• Til stede: Leder SU: Siri Skaalvik  

• Andre ansatte: Marianne Heimro 

• Vara for Komm. Repr. Lisa Tollefsen – Lars Klaus Mosli  

• Verneombud: Torfinn Brønseth 

• Elevrepresentanter: Marte (10.kl) og Vebjørn (9.kl) 

• Sekretær- SU: Roy-Arne Myhre 

• Rep fra FAU: Fredrik Nordnes og Line Hansen 

 

Saksliste 

• 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

• 2. Skoleutredning og prosess videre – Har fått oversendt informasjon. Spørsmålsmulighet- 

sende inn til kommunalsjefen for tilbakemelding via FAU. Alle instanser vil tas med på 

høringer når firmaet som har fått oppdraget legger fram sine tall og beregninger. 

Viktig at FAU/SU og elevråd går ut og viser at fokuset skal være på elevenes skolemiljø både 

nå og i fremtiden, uavhengig av hva resultatet blir i politisk behandling.  

Rektor informerer om at Sand skole er godkjent av brann og redning, det er godkjent 

radonprøve på hele bygget og det er nylig tatt luftprøver av alle deler av skolen. Disse 

resultatene vil foreligge om kort tid. 

 

• 3. Oppfølgingsordningen – rektor informerer om bakgrunnen for satsinga.   

• 4. IBS – inkluderende barnehage og skolemiljø – rektor informerer om et 3årig løp hvor alle 

aktører i og rundt skolen skal fokusere og samarbeide tett om elevenes skole og læringsmiljø. 

• 5. Elevrådets aktivitet siste periode. Vebjørn og Marte informerer kort. Det har vært gjort 

noen innkjøp og de har drøftet elevundersøkelsen. Elevrådet ønsker å jobbe med språk og 

språkbruk på skolen i fremtida. 

• 6. 9a – elevundersøkelsen. FAU, ansatte og elevråd spiller inn. Gjennomgang av de ulike 

organenes oppsummeringer. Skolehelsetjenesten og toaletter kommer dårlig ut på 

undersøkelsene, ellers er det mye positivt å spore. De ansatte ved skolen har sett seg ut 

sentrale punkter som det skal jobbes tettere med. 

• 7. Foreldreundersøkelsen – kort gjennomgang av resultater. Mye positivt, men her er 

foreldregruppa delt i om skolen håndterer mobbing på en god måte. Likevel sier tallene at 

foresatte lett kan få møte med både kontaktlærer og skolens ledelse ved behov. 

• 8. Ressurser neste år/personal og elevutsikter. Årsrapport for 2020. 

Ressursmessig en liten oppgang i personalressurs neste skoleår. 99 elever for skoleåret 

21/22. I 2020 gikk Sand skole med 315.000 i underskudd. En del grunnet oppfølging av §9a, 



betydelig sykefravær og også at to ansatte var forespeilet videreutdanning som ble avvist hos 

Udir, slik at skolen fikk noe overtallighet. 

 

17.mai. Det må gjøres formell avtale mellom FAU og UIL Røyken om bytteavtale – 9.klasse tar 

17. mai salg mot rimelig husleie når de går i 10.klasse. Det må også klargjøres tidlig for 

9.klasserepr. i FAU at arbeidsoppgavene med 17. ligger på dette klassetrinnet. 

 

Ref. Roy-Arne Myhre 

  

 

 

 

 


