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Arb.område/Prosjekt: 
  

   

Møtedato/-tid: 21.10.2019, 1800 - 1930 

Sted: 
 

Grasmyr ungdomsskole 

Deltagere: Deltagere i Samarbeidsutvalg Grasmyr ungdomsskole 

 
 

 

 
         

  

  

  

  

  

 
    

Til stede: Kenneth B Johnsen, Peter K Skaugen, Atle Berg, Geir Gjømle, Tore Halvorsen, Anette 
Gusfre, Tale Sofie Lockertsen, Emilie Marie Tranberg Holtet og Caroline Sun Storemyr 
 
Meldt forfall:  
 

Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1/19-20 Konstituering, presentasjonsrunde. Alle presenterte seg og 
rektor ønsket velkommen til et fulltallig Samarbeidsutvalg. 
Rektor gjennomgikk rutinen for Samarbeidsutvalget som er 
vedtatt kommunalt. 

  

2/19-20 Trygt og godt skolemiljø kap 9a i Oppl. 
Rektor fortalte om rutinene skolen har rundt dette arbeidet, 
hvordan man jobber systematisk og hvordan man handler ved 
behov 

  

3/19-20 Gjennomgang av avviksrapport. 
Rektor informerte om hvordan man jobber med avvik på 
skolen. Skolen har nylig hatt en gjennomgang i personalet om 
viktigheten av at avvik dokumenteres. Skolen hadde 4 A avvik 
på slutten av skoleåret i fjor. Det er meldt 1 A-avvik i 
oppstarten, samt 3 B avvik. Innholdet i disse ble drøftet på 
møtet. Rektor informerte også vedr varslinger meldt etter kap 
9a i Oppl. Elevrep fortalte at elevene ved skolen kjenner godt 
til dette lovverket og at skolen jobber aktivt med det. 

  

4/19-20 Virksomhetsplan. 
Rektor gjennomgikk planen, men det viste seg underveis at 
planen ikke var fullstendig kopiert opp. Møtet godtok at 
virksomhetsplanen i sin helhet vedlegges referatet ( sendes 
partene pr mail) 
Virksomhetsrapport foreligger ikke på nåværende tidspunkt, 
men vil bli presentert i møtet etter den foreligger. 

Rektor  

5/19-20 Budsjett og regnskap.   

Møtereferat 21.10.2019 
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Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

Rektor informerer om at økonomien oppleves trang i skole. 
Skolen som helhet går med et overskudd hittil i 2019 med ca 
400.000kr. 
 200.000kr av disse er lønnsmiddler til inneværende skoleår 
2020 som overføres. Skolen vil i 2020 vurdere overskuddet og 
om det skal brukes til å styrke målsetningen om en til en 
dekning på digital enhet.. 
 

6/19-20 Møteplan: det skal avholdes minst 4 møter pr skoleår. 
Møtedatoer for Grasmyr ungdomsskole vil være: 
 
21.10.19 1800-1930 
09.12.19 1800-1930 
24.02.20 1800-1930 
18.05.20 1800-1930 

  

 


