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Referat fra SU-møte 15.02.21 - Herre skole 2020-2021  
 
Møte ble gjennomført på Teams. 
 
Sak 01 2020-21: Faste saker 

a) Gjennomgang av forrige referat 

Det var ingen kommentarer til referatet. 

 

b) Trygt og godt skolemiljø 

Vi har en god skolehverdag på Herre. Det har ikke vært noen 9a saker siden forrige møte. 

Skolemiljøet på Herre er godt og jobbes med kontinuerlig av elever, lærere og miljøarbeidere.  

Lærere og andre ansatte ved Herre skole gjør en kjempejobb innenfor de rammene som er 

gitt og i den situasjonen vi er i med pandemi og kohorter. 

 

c) Gjennomgang av avviksrapport  

Vi har 4 a-avvik så langt. Dette er kjente saker som det jobbes med kontinuerlig. 

 

 

d) Virksomhetsplan og virksomhetsrapport 

Ingen kommentarer til dette punktet. 

 

e) Budsjett og regnskap 

Rektor har rapportert i forhold til forrige års budsjett. Vi gikk 181 000 i overskudd på grunn av 

at det ikke ble satt inn rektor i 4 måneder. Disse pengene har vi fått overført på til fond.  

 
Sak 04 2020-21: Fådeling 

Det har vært møte i Kultur og oppvekst hvor erfaringene ved fådeling på Herre og Rønholt ble 

tatt opp. Vi opplever oss som for store til å fådeles. Ved å slå sammen klasser som 

pedagogisk og aldersmessig passer sammen, vil vi få veldig store grupper. Det samme vil 

gjelder for skoleåret 2021 – 2022. Det vil da kun være 1. og 2. trinn som vi vil ha mulighet for 

å slå sammen i noen fag. De andre gruppene vil da bli på 27 og 36 elever. I tillegg har vi 

enkeltelever som krever tett oppfølging og for disse er så store klasser er svært uheldig. Vi 

har også elever som krever en til en oppfølging og som tar mye av ressursene som skolen 

tildeles.  
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Den politiske opposisjonen har bedt om møte med SU i uke 10 for å få informasjon om 

konsekvensene ved fådeling. 

Representanten fra elevråd melder også om negative sider ved sammenslåing av klasser på 

ungdomstrinnet. Spesielt i perioden etter jul, med rødt nivå, fungerte dette dårlig. Han er kalt 

inn til nest møte i Kultur og Oppvekst for å informere om elevenes erfaringer ved fådeling.   

 
 
Sak 05 2020-21: Rammetimer 

Rammetimer: Det er lærernormen som styrer tildelingen av timer til skolen. På grunn av dette 

kommer de små skolen dårlig ut. Vi går ned på timer til neste år og er bekymret for hvordan vi 

skal få til god pedagogisk forankret undervisning for alle elevene på Herre skole.   

 
 
Sak 06 2020-21: Eventuelt 

- Skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig blir gjennomført som vanlig.  

- Skoleruta: Barneskolen slutter tirsdag 22.juni 2021. Ungdomstrinnet har siste skoledag 

torsdag 17. juni 2021.  
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