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Referat SU-møte 14.02.2022 -  Herre skole 2021-2022  
 
Tilstede: Chris Willy Grunnsund, Liv-Wenche Norborg Fiane (representant fra politikere), Fra 
elevrådet: Sebastian Svarstad-Elverhøy, Trine B Kjeldby, Merete Sivertsen 
 
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.  
Siden forrige møte har vi lukket en 9a-sak, men har opprettet en 
ny i en annen klasse. Vi samarbeider godt med foresatte, elev og 
andre aktører.  
Læringsmiljøet i klassene har blitt bedre. Det jobbes kontinuerlig 
med dette.   
Vi har fremdeles en del korttidsfravær, men ikke så mye som i 
høst. Vikarene vi bruker er kjente for elevene og det gir trygge 
rammer.  

  

3.  Gjennomgang av avviksrapport:   

 Vi har hatt to A-avvik etter jul. Dette er en nedgang. Vi prøver 
stadig ut nye metoder for å møte de elevene som utfordrer oss litt 
ekstra. Nå er vi inne i en god periode. 
 
Grenland taxi har overtatt skoleskyss ved Herre skole. Dette har 
vært positivt for både skolen og foresatte. Få avvik! 
 

  

4.  Virksomhetsplan og virksomhetsrapport 

Rektor har hatt en runde med ledere oppvekst om «Elevene bak 
tallene». Dette er resultater fra Ung data, elevundersøkelsen og 
nasjonale prøver.  

- Vi har for mange elever på nivå 1 i engelsk. Vi har gjort 
endringer inneværende år med å sette en engelsklærer inn 
i disse timene på 4. trinn.  
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Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

- Ung data og elevundersøkelsen viser at elevene synes 
skole er kjedelig. Elevmedvirkning og Vurdering er ting vi 
må jobbe med for å få opp motivasjon og trivsel. 

- Trygt og godt skolemiljø: Alle lærere er pålagt å lese boken 
«Trygt og godt skolemiljø» av Bergkastet m.fl. innen uke 
12. 

Det jobbes også med modulene «trygt og godt 
læringsmiljø» fra Udir.  

- Elevsamtaler og utviklingssamtaler ble gjennomført etter 
fastlagt plan. 

5. Uttalelser fra elevrepresentanter: 

- Elevrådsformann deltok på møter. Det var ingen saker fra 
elevrådet denne gang.  

  

6. Budsjett og regnskap   

 Vi gikk med overskudd på fjorårets budsjett. Dette er 
hovedsakelig på fastlønn. Vi har hatt en langtidssykemeldt 
lærer og fagleder ute i permisjon.  

Vikarer for disse er rimeligere og vi får derfor en differanse 
på fastlønn. 

Skolen har ikke fått rammetimene for neste skoleår. 

  

7. Eventuelt: 

 Saker fra FAU: 

1. Opplever at mobilforbud håndheves forskjellig fra lærer til 
lærer.  

Rektor informerer om at det er noen elever som har 
spesielle avtaler rundt mobilbruk. De andre skal ha mobilen 
avslått og i sekken. Rektor tar en ny runde med lærer om 
dette. 

2. Det er et ønske om et storforeldremøter rundt nettvett og 
sosiale medier. Skole og FAU vil samarbeide om dette og 
prøve å få det til i mai. 

3. Kiss’n ride. Det har vært dårlig brøytet og strødd her i 
vinter.   

Bussen til ungdomsskolen henter elevene på Kiss’n ride. 
FAU mener det er unødvendig at bussen og elevene må 
stå her, da det er et busstopp like ved. Det føles utrygt for 
noen barn som skal gå opp til SFO, når de må passere alle 
ungdommene som venter på bussen. Konsekvensen er at 
noen foresatte har begynt å levere barna sine oppe ved 
bommen igjen.  

4. FAU ønsker at lærer blir sendt på kurs i Lindys. Rektor 
melder dette ønske videre til skolekontoret.  

 Sak fra rektor 

Rektor ønsker å oppklare et punkt som er referert fra møtet 
i BKFU.  

- Vi har ikke hatt mye langtidsfravær ved Herre skole. Det 
fraværet vi har hatt er korttidsfravær. Vi setter alltid inn 
vikarer ved sykdom og disse tar da også inspeksjon i 
friminutt.  
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