
 

 
 
 
 
 Herre skole 

Bamble kommune Saks-/løpenr.: 20/13566-6 Dato: 04.05.2021 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 

  
    
Til: 
  

SU - medlemmer      
 

Fra: Merete Sivertsen  
 

 
 

          
 

           

 
 

 
Referat SU-møte 10.11.2021 -  Herre skole 2021-2022  
 
Tilstede: Chris Willy Grunnsund, Liv-Wenche Norborg Fiane, Fra elevrådet: Bjørn og Emmelin. 
Merete Sivertsen, Trine B Kjeldby 
 
Forfall: Vibeke-Emilie Abrahamsen 
 
 

Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang forrige referat   

    

2.  Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a   

 Vi har et trygt og godt skolemiljø på Herre skole.  
Vi har hatt en 9A-sak som vi jobber med i samarbeid med 
foresatte.  
I tillegg har vi for tiden spesielt fokus på læringsmiljøet i to klasser.  
Fremdeles noen enkeltepisoder rundt elever. Tett og godt 
samarbeid med andre instanser i disse sakene.  
Vi sliter med stort korttidsfravær hos våre ansatte. Dette medfører 
mye bruk av vikarer. 
 

  

3.  Gjennomgang av avviksrapport:   

 Vi har flere A-avvik på enkeltelever. Jobbes med kontinuerlig. 
Det jobbes for å få til et kurs, sånn at vi kan bli flinkere til å være i 
forkant og håndtere utagerende atferd hos elevene.  
 
To avvik på Skien Taxi. 
 

  

4.  Virksomhetsplan og virksomhetsrapport   

 
5. 

 

Uttalelser fra elevrepresentanter: 

Elevrådet var på kurs på Skjærgården Hotell tirsdag 2.11.2021.  

Det syntes de var gøy og lærerikt.  

De ble kjent med elever fra andre skoler og fikk hjelp av 
ungdomsskoleelever i gruppearbeidene.  

 

  

Referat fra SU-møte.10.11.2021 
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Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

Ønsker fra elevråd:  

- Mer aktivitet i læringen (liv og røre) 

- Benker til å sitte på ute 

- Nye gardiner på hele skolen 

- Flere søppeldunker ute 

- Benker å sitte på ute på kveldstid 

- Nett til basketballkurvene 

 

Vi snakket også litt om hvordan det var her nå, uten 
ungdomsskolen. Dette var 7.trinns elever så de savnet noen av 
vennene sine på 8.trinn, men gleder seg veldig til å begynne på 
den nye ungdomsskolen.  

 

6. Budsjett og regnskap   

 Etter endret skolestruktur har det vært vanskelig å vite hvordan det 
ligger an med økonomien og dette er fremdeles ikke på plass. 
Siste beskjed den 4.11. var at overførselen av midler som skal gå 
til ungdomsskolen fremdeles ikke er gjort. Det er da vanskelig å 
vite om vi har noen midler til innkjøp.  

Vi har handlet inn digitale bøker i matematikk og norsk til 
mellomtrinnet.  

Og småtrinnet har fått kjøpe inn et eksemplar av alle bøker i alle 
fag på alle trinn.  

 

Det er nok uvant for elevene på mellomtrinnet å bruke digitale 
bøker, men det er viktig at de trener på det før de kommer på 
ungdomsskolen.  

 

  

7. Eventuelt: 

 Hærverk, knusing av flasker, fyll og klatring på taket.  

Dette har vært et stort problem de siste ukene. 
Glassflasker med julebrus, spritflasker o.l. blir knust i 
skolegården. Farlig for være elever. Det har også vært satt 
fyr på papir o.l. bak skolen (ved trapp til ventilasjon). 
Skolens overvåkningskamera har fanget opp noen 
ungdommer. Disse har fått beskjed om at det blir 
anmeldelse neste gang.  

 Saker fra FAU: 

Ønsker at vi skal skjerpe inn på bruk av mobiler i 
skoletiden. Vise til kommunens ordensreglement og innføre 
mobilhotell dersom nødvendig.  

 Spørsmål om 9A-saker. Besvart av rektor. 

 Visma: Det er ikke alle lærere det er mulig å få kontakt med 
i vima-appen. Rektor undersøker dette.  

 

  

 
 


