
Referat fra SU, Spydeberg ungdomsskole 03.01.2019 

Deltakere: 

Espen S.Brekke, elevråd 

Ine Sørensen, vara for Isak Wold, elevråd 

Nina Haskilt, undervisningspersonale 

Monica Lund Sjøen, undervisningspersonale 

Linda Havelin, andre ansatte 

Jørn Tore Måleng, foreldreråd 

Katharina Lien Varborg, foreldreråd 

Tiina Sørensen, for kommunen  

Ikke til stede: Maria Fongen, for kommunen 

 

 

1/19 Konstituering av SU 

• Heftet «Medlem av skolens samarbeidsutvalg» fra FUG ble utdelt 
• Hva er SU? 

•  Hjemlet i Opplæringslovens § 11-1 

• Hvilke saker kan samarbeidsutvalget behandle- veileder s. 5 

• Taushetsplikt jmf. Opplæringslovens § 15-1 og Forvaltningslovens §§ 13-13e 

• SU skal være rådgivende, kontaktskapende og samordne kontakt mellom skolen og 

lokalsamfunnet 

 

Samarbeidsutvalget mangler politisk representant og kan derfor ikke konstitueres i dag. 

Det tas en gjennomgang av sakene likevel 

 

2/19 Budsjett 2019 

Rammene er de samme som ved skolestart august 2018. Vi har likt antall lærertimer og samme 

driftsbudsjett som det har vært.  

Rektor sier at vi alltid kan ønske oss mer, men vi vet også at vi må stramme inn i hele kommunen og 

at budsjettet slik det foreligger er forsvarlig. 

Nina Haskilt stilte spørsmål om kopi av budsjettet, noe hun fikk utdelt. 

Nina Haskilt stilte spørsmål ang. grupper i fremmedspråk ifht. budsjett. Rektor svarer at hele denne 

saken handler om andre ting enn budsjett, og at den saken drøftes med de involverte. 



 

3/19 Resultater og arbeid etter Nasjonale prøver 

Rektor orienterte kort om hva skolen har arbeidet med ang. nasjonale prøver i høst, og hvilke 

spørsmål personalet reflekterer rundt om skolens og egen praksis. 

 

4/19 Godkjenning av dokument ang.råd og utvalg (foreldresamarbeid) 

Det har vært ønskelig at skolen har et dokument og rutiner rundt skole-hjem samarbeid, dette har 

det vært arbeidet med i FAU, dokumentet er sent til samtlige ansatte. Det har ikke kommet innspill 

eller tilbakemeldinger fra ansatte.  

Dokumentet ang. ulike råd og utvalg for Spydeberg ungdomsskole godkjennes. 

 

5/19 Ordensreglementet 

Dagens ordensreglement oppleves som noe utdatert, da spesielt ifht. pkt 2f ang. mobilbruk, samt 

den siste delen som knyttes opp mot opplæringslovens § 9A. 

I løpet av dette året jobber skolen seg inn mot den nye kommunen, og rektor ber om at vi ikke bruker 

for mye tid på endring av ordensreglementet før vi vet mer om hvilke føringer vi vil få i den nye 

organiseringen.  

Det er likevel enighet om å gjøre nødvendige endringer, slik at ordensreglementet blir så riktig som 

mulig ifht. dagens praksis. 

Det er ulike meninger ang. mobilbruk på skolen. Elever og ansatte uttaler at dagens ordning fungerer 

greit. Foresatte påpeker at det er viktig at det er samme forståelse og håndheving av bestemmelsen 

skolen har rundt mobilbruk. 

Forslag: pkt. 2f fjernes og «bakes» inn i den generelle delen. Siste side av ordensreglementet 

redigeres slik at det følger lovendringen jmf. Opplæringslovens § 9A. 

Forslag til endring sendes til drøfting i klubber, elevråd og foreldreråd. 

 

Spydeberg 04.01.2019  

Ref. Tiina Sørensen, rektor 

 

Neste møte er satt til 25.02.2019 kl. 18.00 


