
Referat 
Samarbeidsutvalget ved Nord-Aurdal barneskole 

Dag og tid: Torsdag 5/12 2019 kl. 1300-1530 

Deltakere: Gjermund Dokken (politisk representant), Kristin Tessem Tuv (leder elevrådet), Gunnar Rotevatn 

Dahlen (pedagog og ATV), Pål Sandnes (pedagog), Rune Halle (rektor), Randi Bøe Bergsbakken (ansatt 

representant blant andre tilsatte), Inger Magerøy (nestleder FAU), Simen Feuerherrn Myrvang (elevrådet), 

Kristoffer Tessem (leder FAU) 

Referent: Gunnar R Dahlen  

 

Sak Tema 

1 Generell informasjon 

 - Rektor setter normalt opp saker og agenda til SU møtene.  
- Normalt kjøres det SU-møter 2 ganger pr år  
- Det har blitt kjørt foreldrekurs for 1. og 2.klasse denne høsten. Vi har gode erfaringer. 

Skolen har brukt konsulent i tillegg til helsesøster. Det har kommet ønsker om at dette 
skal fortsette. 

- Klassens time på NABS skal inneholde saker som skal inn i elevrådet. Denne høsten har vi 
også lagt inn temaer innen livsmestring. 7.-trinn har i tillegg vært med på et 
livsmestringsprosjekt som heter Helt Sjef. Vi er en av testskolene i landet. Dette er et 3-
årig prosjekt. Noen av elevene opplever at det kan være vanskelig og snakke om følelser 
og tanker, men mage synes også det går greit.  

2 Innspill fra elevråd 

 - Elevrådssaker: Et av temaene som har blitt jobbet med er prosjektet om plastmonsteret. 
Her er både barne-, ungdoms- og videregående skole involvert. Barneskolen har 
gjennomført en tegnekonkurranse, ungdomsskolen skal 3D tegne, mens videregående 
skal sveise ramme og til slutt skal det kles av innsamlet plast på NABS. For mer 
informasjon se: https://gronnmegafon.no/  

- I tillegg har det blitt jobbet med skolemiljø, blant annet «blikking». Det skal også startes 
en språkkampanje (forsøke å bevisstgjøre elevene på fin og stygg språkbruk). 

- Skoletalent er et annet tiltak som ønskes velkommen igjen. Dette ble gjennomført i 2018 
til stor suksess. Her melder de elevene som vil seg på med det de vil vise frem og en jury 
kårer ett innslag. Vi gjeninnfører dette vinteren 2020.  

- Det har kommet inn forslag fra elevene om å gjennomføre for eksempel fotballturnering 
for elevene på Blåbærmyra. 

- Det har også kommet innspill om skidager og sykkelpark. 

3 Budsjett 

 - Noen av de politiske partiene er pådrivere for at det skal serveres skolemåltid fra høsten 
2020. Saken skal utredes våren 2020. Kan være lurt å høre med andre skoler som allerede 
har erfaringer med dette. Viktig at kvaliteten på maten er like god eller bedre enn den de 
har i dag. Elevene er veldig positive til skolelunsj. Må ta med både praktiske og 
økonomiske hensyn inn i utredningen. 

- Tilbud om ferie-SFO fra sommeren 2020. Prisen er justert ned i forhold til sist det var 
tilbud. Det er viktig for kommunen at dette blir et godt tilbud. God bemanning blir derfor 
vektlagt. Det er lagt inn en kostnad på ca. 500.000 til dette i 2020/2021. 

- Solskjerming på den eldste delen er foreslått byttet i 2020. 
- Uteområdet vil bli sett på i løpet av økonomiplanens 4-årsperiode. 

https://gronnmegafon.no/


- Nytt tak på gamledelen er lagt inn i økonomiplanens 4-årsperiode. 
- Revidert læreplan gir økte kostnader til læremidler. 
- Kostnader rundt leirskole er lagt inn fra kommende skoleår.  
- Politisk representant mener at; skoleledelsen må melde inn ekstra kostnader til transport, 

utstyr, etc. i budsjettprosessen dersom skolen ønsker å gjennomføre ulike trivsels- og 
skolemiljøtiltak som skidag og/eller fjellturer, etc for barn og ungdom i NAK.  

- Selv om kommunen i dag ligger over lærernormen, så gir hverdagen et annet bilde der 
kortvarig sykefravær som regel dekkes opp uten at det kalles inn ekstra vikarer. Ved 
langvarig sykefravær hentes det inn vikar der det lar seg gjøre. Det er samarbeid mellom 
ungdoms- og barneskole. Kom innspill på at det går noen pedagoger i deltidsstillinger på 
videregående som også kan benyttes for å dekke inn kortsiktig fravær.  

- Det bemannes i noen tilfeller ulikt fra trinn til trinn. Bemanning ses opp mot behov og 
satsningsområder (tidlig innsats).   

- Mye av fraværet skyldes også permisjoner, spesielt opp mot etter/videreutdanning.  
- Rektor mener at en i budsjettsaker må se til kommunedelplan når en skal prioritere nye 

tiltak. 

4 Lokal skolemiljøundersøkelse 

 - Skolen har valgt å ikke benytte skolemiljøundersøkelse fra Spekter, blant pga. utfordringer 
rundt datasikkerhet.  

- Resultatet fra skolemiljøundersøkelsen som er benyttet følges opp slik at det blir gjort 
tiltak. Det benyttes den samme skolemiljøundersøkelsen på barne- og ungdomsskolen.  

5 Nasjonale prøver 

 - Vi ligger i 2019 litt under snittet i landet, men på eller over snittet i Oppland på alle de tre 
prøvene. Det viktigste er med prøvene er hvordan dette følges opp mot hver enkelt elev 
og på trinnet som helhet. 

6 Skolemiljøsaker etter §9A 

 - Redegjørelse fra skoleledelsen om slike saker. 
- Det blir brukt svært mye tid fra ledelsen på disse sakene, noe som til en viss grad går på 

bekostning av bla. oppfølging av det pedagogiske arbeidet på NABS. 
- Skolen har også en bekymring rundt hets og mobbing på nett og generelt hvordan 

elevene oppfører seg på nett. 

7 Eventuelt 

 - Viktig å skape arenaer som tiltrekker ungdommer som ikke finner seg et godt fritidstilbud 
i dag. Alle er ikke interessert i fotball, ski, korps, musikk etc. Vi ser at skateparken er et 
sted som tiltrekker noen av de som faller utenfor de organiserte tilbudene.  

- Anbud på skoleadministrativt system over nyttår. Dette gjelder hele Valdres.  
- Barnefattigdom og utstyr på skolen. Kommunen har fått noe midler for å gjøre tiltak rundt 

dette. I 2018 ble det brukt til innkjøp av ski. I 2019 blir det brukt til skøyter og hjelmer i 
tillegg til noe annet småutstyr. 

- Barnefattigdom og lekser. Det har kommet innspill fra foreldre om at det ikke bør legges 
opp til for eksempel matlaging som lekser (målenhet i matematikk, mat og helse) da dette 
innebærer kostnader. FAU tar opp dette som sak.  

- FAU tilstelning i kulturhuset. Det vurderes å kjøre et opplegg på demokrati. 
- Forslag fra FAU om å kutte SFO avslutninger med foreldre pga. dette for mange skaper 

mer stress en kos. Tanken er god, men vi har gode trinnavslutninger som dekker dette 
behovet.  

 

 


