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Fåberg 20.mars 2019 

 

MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGET 
 

Tilstede:  

FAU- representanter: Ole Petter Østerbø, Caroline Myrdal 

Elevrådsrepresentanter: Ida G Steinslien, Andreas M Amundsen, Ane Rånnerud 

Ansatte: Bodil Hammershaug, Stian Walker, Hilde Nyrud (vara for Heidi Aarnes) 

Lillehammer kommune- politiker Bjørn Rønning og rektor Hege Karlsen 

 

1. Godkjenning av innkalling 

Enstemmig godkjent 

 

2. Valg av møteleder og sekretær 

Møteleder: Ole Petter Østerbø 

Sekretær: Hege Karlsen 

 

3. Hvordan trives elever og ansatte med den nye skolen?  
Ansatte:  

Den nye skolen er veldig fin. Bra at vi er sammen både elevene og alle ansatte. De to 

fellessamlingene ukentlig er veldig fint og samlende.  

Veldig fornøyd spesielt med møterommene og bibliotek. 
 

Elevene: 

Bygningen er fin og de er fornøyd med nye skolen 7.trinn savner den gamle skolen litt.  

5.-7.trinn bruker spesialrommene en del og det fungerer godt. 

Litt lite plass ute på vinteren.  

Prikk-veggen er veldig populær og det blir en del diskusjoner og konflikter. 

Det er litt mye regler ute. 

 

Rektor: 

Samarbeid med lag og foreninger om bruk utenom skoletid har fungert godt. Det blir 

antaeligvis enda bedre når det åpnes forbindelse til Jorekstad. 

 

Uteområdet:  

Sommersesong: Mer å gjøre og var enda mer spennende når lekeplassen var helt ny. Mange 

elever er nede på fotballbana.Lekesjefene fungerer også bedre på sommeren. Da er det større 

deltagelse av andre elever. 
 

Vintersesong:  Uteområdet fungerer litt dårlig i friminuttene. Litt lite plass ute. Asfalbana har 

vært skøytebane i vinter. Akebakken blir mest brukt av de yngste elevene. Når det er snø 

overalt blir det litt vanskeligere å finne på aktiviteter.  
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Hva gjør vi med det? 

Kortsiktig:  

6. og 7.klassingene har ønsket seg å være inne i friminutt. Det har vært opp i klasseråd. 6. og 

7. 7.trinn får mulighet til danseaktiviteter i allrommet i langfri fire dager i uka De har valgt 

elevvakter og regler for hvordan det skal fungere. Meningen er at de skal få ansvar og tillit.  

6. og 7. har også fordelt biblioteket og ballveggen på egne dager. 

 

Langsiktig:  

Vi må bruke erfaringene vi har fått i vinter til å forberede oss på neste vinter slik at området 

blir best mulig utnyttet. 

Flytte skøytebana. Trenger å asfaltbana til ballplass om vinteren Kan utnytte plassen bedre. 

Rådgiver fra skolekontoret har vært på befaring for å se hvordan det fungerer nå og skal være 

med oss i et arbeid videre der elever og ansatte kan komme med ideer og ønsker til hvordan 

det kan fungere bedre. 

 

Utvalg av elevundersøkelsen- hva er elevene spesielt opptatt av 

Mobbing: 5,4%.  Det er lavere enn landsgjennomsnittet som er 7%. Det er veldig få elever på 

Jørstadmoen som svarer at de mobbes digitalt. Elevene forteller imidler tid om utestenging og 

stygg sråkbruk på sosialemedier på fritiden. Dette er opplevelser de tar med seg til 

skolehverdagen. I samtalen rundt mobbing er det den digitale utestengingen og manglende 

nettvett som løftes frem. Dette gir et inntrykk av at det er lite av den mer fysiske og «ansikt til 

ansikt»- mobbingen som oppleves som mer tradisjonell av av voksne. Bjørn informerer om at 

hans kommunestyregruppe i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av barn og sosiale medier. De vil ha 

en satsing på dette.   

 

Medvirkning: 3,4 er gjennomsnitt for Jørstadmoen. Nasjonalt er verdien 3,9, Oppland 3,6 og 

Lillehammer kommune  

Det er flere faktorer som til sammen gir denne gjennomsnittsverdien. Elevene gir uttrykk for at 

det legges til rette for at de får delta i elevrådsarbeid og annet tillitsvalgtarbeid. 

 

Forslag til forbedring: 

• Mer systematikk i elevrådsmøter. F.eks en gang pr måned. 

• Klassens time på timeplanen f.eks en gang annenhver uke. 

• Fortsette å bruke forslagskassa i resepsjonen 

 

Samtale med elevene i klassene om hvordan de kan være med å komme med forslag til 

undervisningen slik at det blir mer interessant og motiverende. 

 

4. Elevers ønske om å bruke telefon på skolen. Krever endring i 

trivselsreglene. Hvordan praktiseres dette nå?  
Nå skal telefonen være avslått og i sekken. 

 

Elevene har gjort et grundig arbeid med å forberede seg til møtet i SU. De har tenkt grundig 

gjennom og diskutert negative og positive argumenter rundt bruk av telefon på skolen. 

Dessuten har de diskutert nødvendige regler. 
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Negativt:  

• Mindre fysisk aktivitet i friminuttene.  

• Ikke alle har med telefon 

• Ikke greit med sosiale medier på skolen  

• Semestad får ikke bruke telefon – hvorfor skal vi? 

• Det kan bli mer mobbing via telefon 

• Smpåtrinnet blir misunnelige på mellomtrinnet 

 

Positivt: 

• Fint for elever som ikke har noe å finne på ute i friminuttene 

• Med gode regler bør det bli en fin aktivitet 

• Alle på mellomtrinnet har Ipad- dermed blir det ikke utettferdig 

• Konsekvenser ved regelbrudd 

• Elevvakt 

 

Regler: 

• Faste dager fordelt på trinn 

• Forbud mot å ta bilder uten tillatelse 

• Fast plass på skoleplassen eller inne hvor telefonen kan benyttes 

• Aldersstyrt 

 

Alle deltagerne i SU syns elevene har gjort en god jobb med forberedelse og at de la frem saken 

sin på en god måte.  

 

Rektor informerte om fremgangsmåte videre: 

For å endre trivselsreglene må man ta med saken på høring. Ansatte, foreldre og også skolesjef 

og politikere bør få mulighet til å diskutere saken. Saken kan tas opp igjen på neste møte i SU. 

 

Elevene kan også fortsette å arbeide med dette 

 

5. Økonomi 
 Regnskapet for 2018 ble ca 200 000 i minus. Det er mindre enn 1% avvik.  Det er blitt satt noen 

penger på fond. Det er penger som er spart opp til et seminar for ansatte og penger elevene har 

fått i premie for plastinnsamling.  

 

Budsjett for 2019 er i realiteten en liten nedgang. Økt husleie, strøm, skoleskyss og 

foreldrebetalng for SFO har ikke konsekvenser for tilbudet til elevene.  

 

6. EVENTUELT 
 

    Ingen saker 

 

 
 


