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Referat fra  SU-møte 09.12.20  kl. 19:00. 
 
Alle var tilstede og møtet var fra 19.00-21.00 
 
 
Sak 01 2020-21: Faste saker  
a) Gjennomgang av forrige referat  
- Vi gjennomgår referat, men det er lite som er skrevet der. Vibeke Emilie gir en tilbakemelding 
på at det er viktig at det skrives mer på referat enn tidligere, da det skal være innsyn i hva 
som har blitt snakket om. 
 
b) Trygt og godt skolemiljø, jf. Opplæringsloven kap.9a  
- Linn informerer om en god skolehverdag på Herre, hvor elever har det bra. Det er ingen 9a 
saker gående, og det er ikke fordi vi ikke ser elevene, men skolemiljø jobbes med kontinuerlig 
av lærere og miljøarbeidere, og når det er noe hiver de seg rundt og får ordnet opp.  
- Etter innspill fra FAU møtet tidligere på kvelden er det mange spørsmål og tanker rundt dette 
med fådelingen som er nytt av året på Herre skole, og det kobles på skolemiljø. Det er flere 
foreldre som er skeptiske, og har flere spørsmål angående budsjett og hvorfor f.eks Rønholt 
har ordnet seg på en annen måte enn oss. Vi snakker også om penger og fordeling der, da det 
er utgangspunktet for fådelingen på Herre. Skolen har ikke flere rammetimer til rådighet enn 
det vi har lagt ut, og om elever med krav på spesialundervisning skal få det de har rett på, så 
ble det fådeling. Det var forrige rektor Bente som bestemte det, og organiseringen som ble 
gjort på bakgrunn av bestemmelsen kunne ikke vært gjort på en bedre måte. Det kommer 
også innspill fra lærere og ved elevrepresentant om at mange syns det er utfordrende. Det er 
flere elever som mener at undervisningen ikke er like god som tidligere, og det er innspill fra 
lærere om at mange føler at de gikk i gang med noe de ikke visste så mye om, og at det har 
vært og er krevende å legge om. Det er viktig for Linn å si at lærerne gjør en kjempejobb og at 
elever med spesialundervisning aldri har vært så godt ivaretatt som nå. Man tenker ofte på 
fådeling på småskoler, men det er viktig å få frem at Herre ikke er en så liten skole. Fådelingen 
innebærer større klasser, fra 22- 28 elever fordelt på to alderstrinn og det er flere lærere som 
føler at de ikke har tid til alle. Det er også spørsmål knyttet til neste år og situasjonen da med 
en 1.- 7. skole og fådeling, og foreldre lurer på om det blir enda mindre penger til småskolene 
og er bekymret.  
- Vi snakker også om koronasituasjonen og hva elever og lærere står i om dagen 
 
c) Gjennomgang av avviksrapport  
- Vi snakker om koronasituasjonen, rutiner og endringer som er i hverdagen nå, og hva som 
er tilfelle om vi får et smitteutbrudd på skolen. Etter dagens gult nivå, så er lærere på tvers og 
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elever følger delingstimer, så til tross for at vask og håndsprit er en del av hverdagen er det 
ikke til å unngå at et smittetilfelle vil gå utover flere klasser. 
- Herre skole har ikke hatt mye sykdom knyttet til korona, men noen lærere som har vært 
hjemme i påvente av testing og resultat så noe vikartimer har gått til å dekke dette behovet. 
Koronasituasjonen har også gjort sitt til at vi ikke har kunne gjennomført fådelingen/ 
organiseringen helt itråd med det som var tenkt 
 
d) Virksomhetsplan og virksomhetsrapport  
- Kjapp gjennomgang. Bente ferdigstilte dette før hun sluttet og det er å finne på skolens 
hjemmeside. Det er selvsagt fådeling og ny organisering som er i fokus her også.  
 
e) Budsjett og regnskap 
- Herre skole går i underskudd i år, og dette er noe Bente har informert om hele året. Det blir 
allikevel ikke så stort underskudd som tenkt. Skolen sparer noe inn på fådelingen og at vi har 
hatt et halvt år nå med en kombinert fagleder/rektor i påvente av en ny rektor som kommer 
4.1. 21 
 
Sak 02 2020-21: Budsjettforhandlinger i Bamble v/ Annette Kåsene 

- Dette får vi ikke snakket om 
 
Sak 03 2020-21: Eventuelt 

- Det blir gode diskusjoner rundt fådeling og Vibeke Emilie er engasjert i dette temaet. 
Hun vil gjerne komme på besøk for å se hvordan dette er i praksis for både elever og 
lærere, slik at situasjonen kan løftes frem. 

- Elevrepresentant blir invitert til å delta i noen politiske møter. Dette er noe Vibeke 
Emilie tar ansvar for.  

 
 
 
 
Linn Jeanett Lyngmo Andersen 
 
 
 
 


