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Referat SU-møte 03.05.2021  -  Herre skole 2020-2021  
 

Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang forrige referat   

 Ingen kommentarer til referatet 
 

  

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

 Vi har et trygt og godt skolemiljø på Herre skole.  
Resultatene på elevundersøkelsen er med på å understreke 
dette. 7.og 10. trinn melder alle om et godt miljø med godt 
samarbeid og lite mobbing. 
Lærere og andre ansatte jobber veldig godt innenfor de 
rammene vi har og i disse tider med pandemi og kohorter. 
 

  

3.  Gjennomgang av avviksrapport:   

 Vi har noen få avvik på enkeltelever som vi jobber med 
kontinuerlig. Dette er kjente saker som i stor grad gjelder elever 
med vedtak.  
Vi har også hatt 2 A-avvik som gjelder vold mot ansatte. Disse 
sakene er meldt videre til andre instanser. 

  

4.  Virksomhetsplan og virksomhetsrapport 

Budsjett og regnskap 

  

 Personalet jobber etter oppsatt plan.  

Alle fullførte kommunens satsning på Vurdering for læring (VFL) 
til påske. Vi er nå i sluttfasen av Udirs digitale opplæring i 
læreplanarbeid og innen sommeren vil vi ha fullført 
Grenlandsamarbeidets opplæring innen VFL og 
vurderingsforskriften. 

  

Budsjett og regnskap 

Vi er bekymret for ramma som er gitt for dette året. Det vil bli en 
markant nedgang på rammetimer til høsten. Å drive god og 
likeverdig skole med så lite midler vil bli vanskelig.  
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5.  Eventuelt   

 Saker fra FAU: 
1. Ønske om overgangsfelt fra brua til Herrekroa. Dette er 

et farlig kryss på skoleveien til elevene. Politisk 
representant i SU tar saken videre sammen med leder i 
FAU.  

2. Ønske om Natteravn på Herre. Politisk representant i SU 
tar saken videre sammen med leder i FAU 

Annette 
Kåsene og  
Vibeke-
Emilie 
Abrahamsen 

 

 
 


