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SAKLISTE SAMARBEIDSUTVALG SU (1930-2030) 

1. Informasjon fra SU-representantene 

 

o Fra rektor.  

▪ Vokser og har utfordringer med å gå over til «stor» fra mellomstor skole. Tilsatt 

tre nye lærere i vår. Har god oversikt over økonomi og administrative ting, en 

utfordring er at vi øker i antallet klasser fra høsten. God stemning på bygget, 

enkeltsaker med fravær og psykisk helse som bekymrer, men føler vi har 

systemer som fanger opp og løser slike saker på en god måte. Satser på IKT, 

læringsmiljø og fagfornyelsen. Preges av Korona på mange vis, men mener vi 

har et godt system for smittevern. Gleder oss til vi kan tilbake til normal drift.  

 

o Fra Foreldre 

▪ Skoleballsaken viktig sak for oss i FAU 



▪ Har diskutert dette med den hendelsen som skjedde rett før jul med besøk fra 

en annen skole. Var veldig fornøyd med hvordan skolen håndterte saken. Vet 

ikke noe mer – hvordan jobber skolen med dette? Interessant å høre hvordan 

elevene opplevde denne episoden – og hvordan har elevene opplevd tida 

etterpå.  

Tilbakemelding fra elevene: ble obs på dette med kontakt med ukjente. 

Ubehagelig hendelse at noen skulle komme og banke oss. Ekkelt å kjenne lukta 

av røyk og at noen hadde stjålet elevenes ting. Jeg hadde ønsket mer 

informasjon om situasjonen og hvordan det kunne eskalere så raskt.  

 

 

o Fra Elevrådet 

▪ Overgang til videregående – hvordan har koronatida påvirket denne? Ja, har 

påvirket på flere måter. Ikke lette valg når vi ikke har fått sett eller fått så mye 

informasjon som elever har tidligere. Kan hende at flere er usikre i år. Vi vet på 

den andre siden ikke hvordan det har vært før og om man hadde tatt andre valg 

om man hadde visst mer.  

▪ Jobber særlig med dette med sosiale aktiviteter for tida og skolemiljø 

 

 

o Fra Hovedutvalget 

▪ Fersk som utvalgsleder.  

▪ Det som har vært på agendaen er «absoluttprogram» - en felles målsetning for 

hvordan vi skal drive oppveksten i Skaun fra barneskole til ungdomsskole -felles 

målsetninger og hva som er felles. Dette er under arbeid.  

▪ Fordelingsnøkkel for ressurser er et stort og viktig arbeid for tida. Forandring 

der for tida. Usikkert hvilke utslag dette gir. Under utarbeidelse, ikke ferdig 

enda. Unik situasjon der vi har to fådelte/små skoler. En skole med 50 elever og 

andre med 400. Stort sprik som utfordrer strukturen. 

▪ Veksten i kommunen har stagnert, det betyr overtallighet blant ansatte og 

barnehageplasser i barnehagene. Dette gir utslag på forskjellige vis frem i tid.  

▪ Har ikke så mye næringsliv så vi er avhengig av vekst. Når denne stagnerer får vi 

en utfordring. Årsaken til stagnasjonen er vann og avløp og tomtesituasjonen.  

▪ Skal sende en søknad for å bli norges kulturkommune i 2022/23 – er nominert 

av fylket  

▪ Sommerskaun blir stort i år. Fått 1,2 millioner midler ekstra som skal gå til 

sommerskaun. Mye aktivitet til sommeren.  

 

o Fra Pedagogisk personale  

▪ Niende trinn – gjennomført vellykket elevbedrift. Elever i finaler og mange 

priser til Skaun ungdomsskole. Stolte lærere, god prosess. Et godt eksempel på 

noe som er praktisk rettet. Vistes på elever at dette er noe vi bør ha mer av. 

Niende skal ha PRYO – praktisk yrkesretting (arbeidsuke) i juni. Sluttprøver nå 

– ikke så veldig mye undervisning nå fremover. Trenger alt det andre nå som 

været er i endring også.  



▪ Hektisk aktivitet på tiende trinn – oppleves litt som stress. Må gjennom det 

faglige for å stå godt rustet til muntligeksamen og for å få en god 

standpunktvurdering.  

▪ På åttende trinn snakker vi mye om skolemiljø, innarbeider regler og rutiner 

fortsatt. Oppstart jobbet mye med. Turer er åttende trinn opptatt av. Skidag på 

åttende var en suksess. Savner dette, det sosiale. Håper å få til mer av dette i 

slutten av året. Vil ha mer kunst og håndtverk nå. Praktisk fokus kan sikre 

mestring.  

 

o Fra representant drift 

▪ Hatt utfordringer med hvor mange som har vært på arbeid i koronatid, med 

reglene for fravær. Ført til at deler av skolen i perioder har blitt stengt 

▪ Ellers litt herverk på skolen – raserte toaletter er utrivelig. Tar tak umiddelbart 

og det fungerer godt.  

▪ Opplever renholdere og andre ansatte at dere blir behandlet fint på skolen? Ja, 

merker at det er bedre, ingen rasistiske bemerkninger. Ser forskjell på trinnene – 

tiende trinn veldig greit, mindre greit på åttende. Blir oversett, ikke hilset på på 

åttende i større grad.  

▪ Frivilligheten i Skaun forlanger høy standard, tilsynsvaktene varsler hvis det er 

noe. Får høre fra frivilligheten at det gjøres en god jobb på skolene når det 

gjelder å ta vare på bygg og renhold.  

▪ Håper at husmøtene vil komme godt i gang igjen. Viktig om det skjer noe og 

viktig å holde hverandre informert når vi jobber i samme bygg.  

 

 


