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REFERAT  

MØTE I SU – SAMARBEIDSUTVALGET OG SMU - 

SKOLEMILJØUTVALGET  22.11.2021 

 

 

Tilstede: 

Elever:  Sebastian Garmager (SMU og SU) 

  Mari Nilsgård Kongsrud (vararepresentant SMU) 

  Brage Lyder Husum (vararepresentant SMU) 

Foreldre:  Kristin Nilsgård (leder FAU) 

  Hilde Ø. Brendryen (SU og SMU) 

  Gunn Hilde Voll (SMU) 

  Hilde Bendixvold (SMU) 

Lærere:  Magnhild Brandsnes (vararepresentant SU og SMU) 

  Elin Borkhus (SU og SMU) 

Andre ansatte: Trond Borkhus (SU og SMU) 

Politiske repr: Thomas Sauarlia (SU og SMU) 

Rektor:  Bente Kristoffersen (SU og SMU) 

 

 

   

   

 

Sakliste:  

  

Infosaker:   

 

Tidsplan for revidering av ordensreglementet 

Ordensreglementet ved Folldal skole er gammelt og har ikke blitt revidert på over 10 år. Dette 

reglementet skal nå gjennom en grundig revidering. Denne prosessen skal innom alle 

brukergrupper, og skal høres blant foreldrene før de til slutt vedtas hos enhetsleder Stian 

Tørhaug. Dette arbeidet planlegges å være ferdig til sommeren 2022. Tidsplan legges ved.  

 

Utsett  

er et undervisningsopplegg for foreldrene og elevene med mål om  å utsette alkoholdebut 

blant ungdommene. Politiet kommer på foreldremøter for å gå gjennom 

Ungdataundersøkelsen og ha et undervisningsopplegg for foreldrene på ungdomstrinnet. 

Anne Hilde og Hege samt aktuelle lærere vil jobbe med elevgruppa på ungdomstrinnet 

parallelt.  



 

  

1-21/22:  Konstituering av SU og SMU.  
Leder:   Hilde Østby Brendryen 

Nestleder:  Elin Borkhus  

Sekretær:  Kristin Nilsgård  

 

   

2-21/22:  Møteplan.   
Møteplan vil være koblet opp mot revideringen av ordensreglementet og arbeidet med sosial 

læringsplan. Møte nummer to vil derfor bli mot slutten av februar, et tredje møte i mars/april, 

og det fjerde møtet på tampen av våren 2022.   
   
 

3-21/22:  Samarbeidsutvalgets (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)s oppgaver.  
Kort gjennomgang: 

SU 

- Et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en 

representant for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene, og to for 

kommunen. Den ene representanten for kommunen er rektor.  

-skal holdes løpende orientert, og har rett til å uttale seg, om alle forhold som gjelder 

skolen og er et rådgivende organ. Medlemmene i utvalget har taushetsplikt. 

 

SMU: 

- Skolens øverste samarbeidsorgan. Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

elevenes skolesituasjon. Alle skolens grupper skal være representert. Utvalget kan 

uttale seg, komme med forslag og fatte vedtak i alle saker som gjelder 

skolemiljøet. Skolemiljøutvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av 

det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Kan også være 

høringsorgan i skolepolitiske saker. Alle kan melde opp saker. Medlemmene i 

utvalget har taushetsplikt. 

- skal være satt sammen slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen 

har flertall.  

  

   

4-21/22:  Elevenes skolemiljø.   
Info: Kapittel 9a i opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskolen har rett til et godt 

fysisk og psykososialt miljø. Skolen har utarbeidet en sosial læreplan som skal bidra til å 

ivareta dette.   

Sosial læreplan og Årshjul for internkontroll ifht elevenes psykososiale miljø ble 

gjennomgått. Ligger vedlagt.    

Dette skal evalueres på det siste SMU/SU-møtet før sommeren.  

 

   

5-21/22:  Eventuelt.  
Ingen saker.  

  

  

  



 

 

6-21/22:  Budsjett 2022.    
Enhetsleder i Oppvekst Stian Tørhaug informerte om budsjettforslaget 2022 og om Fådelt 

skole.     

 

Budsjettforslag 2022. 

Budsjett for Folldal kommune 2022 er stramt. 

Reduksjon av 70 prosent stilling er satt på vent ut gjeldende skoleår. Reduksjoner sees alltid i 

sammenheng med naturlige avganger, eventuelle utdanningspermisjoner etc. 

På grunn av pandemien er det etterslep på gjennomføring av leirskole. Det er avsatt midler til 

å sende årets 7. 8. og 9. trinn til Bjørnsund neste år (uke 9).  

SFO: satsene blir økt noe, iht nasjonale endringer. 50 prosent og 75 prosent 

søskenmoderasjon, og på tvers av barnehage og skole. 

Budsjettet skal vedtas i kommunestyret 10. desember.  

 

Fådelt skole. 

Elevtallet kommer til å gå ned fra 160 elever til 113 elever om 5 år. Med andre ord en 

dramatisk nedgang. Samtidig vil det bli en dramatisk økning i antall eldre i kommunen. 

Derfor må pengebruken framover dreies fra skolesektoren og over på 

helsesektor/eldreomsorg.  

Det må samtidig organiseres så det kan gis et best mulig skoletilbud for barn og unge i 

Folldal. Et utvalg har jobbet med “Fådelt skole”. 

Hva er Fådelt skole? Elever fra minst to alderstrinn går sammen på skolen. Det er skissert en 

7-delt gruppeinndeling fra 2024, og en 6-delt gruppeinndeling fra 2027. To pedagoger pr 

fådeltgruppe. Dette vil da spare inn 4 årsverk. Pr i dag er det 20,7 årsverk lærerstillinger og 

5,1 årsverk assistenter/fagarbeidere. 

Innspill fra møtedeltakere: 

- Bør være forsiktige med å sette førsteklassingene sammen med 2. klasse da det kan 

være store forskjeller i utviklingsnivå.  

- I fht det psykososiale miljøet sees det på som hensiktsmessig å slå sammen klasser så 

man har flere å spille på.  

 

Innen 2023 skal det utredes en eventuell samlokalisering av barnehage og skole. 

 

 

20.11.2021 

Kristin Nilsgård, referent. 
 

  


