
Referat frå møte i samarbeidsutvalet (SU) 
og skulemiljøutvalet (SMU) ved Seljord barne- og ungdomsskule   
 
Dato: Torsdag 16. februar   
Tidspunkt:   
SMU: kl. 18:00 – 19:00  
SU: kl. 19:00 – 20:00  
Stad: Personalrommet på barnetrinnet   
 
Fråfall: Janne Bakken og Alexander Norgaard til båe møtene.  
  

Saksliste  

SMU  

Saker frå elevråda  
• Elevrådet har jobba med elevkvelden 23. mars, og ein har sendt brev til 

kommunen der ein søkte om pengar til nye toalett. Ellers så er nye benkar og 
nye akematter til framsida eit ynskje, saman med pizzaomn. Det er søkt 
om midlar til dette frå «Liv og røre» i fylket.  På elevkvelden kjem 7. 
klasse frå Flatdal, og det er elevrådet som har ansvar for å organisere kvelden.  
 
På elevrådet på ungdomsskulen har ein også søkt om midlar til «Liv og 
røre». Ein har også arbeidd med reglar for aulaen, der lydnivået er noko høgt på 
grunn av bordtennis og akustikken i rommet. Ein har også hatt temaveke.  

  
Saker frå FAU  

• FAU er svært glade for midlar til opprusting av sanitæranlegga. FAU sendte også 
brev om dette til budsjettprosessen. Ein er også svært nøgd med 
at symjehallen vil halde lengre oppe, til 13. Mai. På møtet til FAU var det også 
besøk frå ungdomsklubben der dei understreka behovet for fleire vaksne til å gå 
«Natteramn». FAU har eit ynskje om at ein kan nytte samlingsrommet til 
bursdager. Der er utfordringa at det ligg eit vedtak om at skulen kan nytte det til 
eigne arrangement, men ikkje til private arrangement. FAU vil skrive eit brev om 
dette til kommunen, der ei ber om at ein opnar opp bursdagsfeiringar. Vedtaket 
vart i si tid sett i stand for å hindre uheldig innverknad på 
næringslivet/konkurranse.   
 

Midlar til opprusting av skulen/toaletta  
• Det er sett av 5 millionar i 2023, og 5. millionar i 2024 . Det har vore møte 

med kommunalsjefane kring kva ein skal nytte midlane til. Fyrste ein ser på er 
toaletta, på ungdomsskulen og det under trappa på barnetrinnet. Men ein må 
også prioritere ein rømningsveg ut av kantina for å støtte opp om 
brannrapport. FAU ynskjer å støtte elevrådet i at det primært er 
toalettforholda ein prioriterer.  Ein ynskjer singeltoalett, utan gangar. Ein håpar å 
koma i gang med arbeidet til sommaren.   

  
  



Skulemiljø v/rektor   
•  I det store og heile er det få kapittel 9A-saker. Men har nokon, og det er bra, for 

det viser at ein fangar opp saker.  
Det er elevsamtaler kvar veke, og det er svært positivt for 
elevmiljøet. Elevrådet bemerkar at det glepp for for nokre klasser/elevar i rekke 
kvar veke innimellom.  
Det har vore nokre endringar på 6. trinn på klassene for å betre læringsmiljøet 
og utfordringar knytt til skulemiljøet. I klassene har det fungert bra no, men det 
er ein overgang for mange av elevane.  
På 7. og 10. trinn er elevundersøkinga gjennomført i november 2022. Nyleg kom 
resultatet. Den har no ny type visning som er meir krevjande å finne fram i. På 7. 
trinn kan ein ikkje sjå noko resultat på mobbing, men på 10. trinn så mange at dei 
opplevde å bli mobba. Det er ikkje bra, men skulen var ikkje overraska, då 
undersøkinga blei tatt på eit tidspunkt der det var fleire saker ein jobba med. 
Alle elevane har i etterkant fått høve til å seie noko om dette på elevsamtalene. 
Skulen kjem til å sende eit brev til heimane der ein ein ber foreldra snakke med 
sine barn for å eventuelt fange opp meir informasjon.  Etter foreldremøtet i 
oktober har det blitt veldig mykje betre klassemiljø og mindre kommentarar, 
er tilbakemeldingane frå elevane.  
Digital mobbing er det lite av, men det er nokre utfordringar knytt til bildedeling 
på mellomtrinnet. Det er nå nokre 10. klassingar som vil halde ein presentasjon 
for elevar på mellomtrinnet kring nettvett, konsekvensar av noko ein legg ut på 
nett. Desse jentene meldte seg sjølv til dette oppdraget, og det er imponerande.   
Mobilane skal leverast inn på morgonen på både barne- 
og ungdomsskulen, frå mellomtrinnet. Det er utfordrande å samle inn 
på ungdomsskulen, og der er det nødvendig med ein samarbeid mellom alle, for å 
få ein felles forståing for at dei skal samlast inn. Smartklokkene er 
også ein utfordring i kvardagen.    
 

• Eventuelt 
Lomma/trafikksituasjonen ved barneskulen. Rektor har gitt beskjed til politiet om 
at ein ynskjer kontrollar der, og det er gjort for lenge sidan. Det fekk positiv 
tilbakemelding, men ein har ikkje sett noko til dei. Det er ikkje funne ein enkel 
løysing. FAU prøva å få teknisk sjef opp på eit møte for å sjå på 
trafikkutfordringane, men det fekk dei ikkje til. Det er ein svært kaotisk 
og uoversiktleg trafikksituasjon ved barneskulen om morgon og 
ettermiddag. FAU/elevrådet kan sende eit spørsmål til spørjetimen til 
kommunestyret.  Rektor koordinerer dette.   

  
  
  
 
 
 
 
 
 



SU  

Informasjon frå skulen v/rektor  
Tankar og planar kring neste skuleår  

Det blir litt utskiftingar i personalet på grunn av fødselspermisjonar og 
lang reiseveg/flytting. Utlysing i neste veke.  
Rektor er svært bekymra for den økonomiske situasjonen, og er redd for 
at ein skal kutte ekstremt mykje framover, særleg med tanke 
på busetjing av fleire flyktningar. Skulen kan måtta kutte nokre millionar. Det 
er ein krevjande situasjon, skulen har mange elevar som har varige behov 
som krevjer store ressursar. 15 nye 1. klassingar, der halvparten 
er framandspråklege. Elevtalet er stabilt, noko som gjer det vanskeleg å spare. 
Det blir fleire på ungdomsskulen, medan det blir færre på barneskulen.   

  
  
Ynskje om å jobbe for Polen-tur   
  

Lærarane har kome med tilbakemelding om at Polenturane er ynskt tilbake. 
Denne type tur har mykje å seie for det faglege og det sosiale miljøet, og at denne 
turen blir lagt til hausten med den tradisjonelle bussturen.  Ynsket frå skulen er 
«den originale Polenturen». Tanken er at ein må byrje den finansielle 
biten tidlegare, samt at ein må dempe presset om at alle «må» ha med seg 
foreldre. Fordelen med ein slik tur er at den er fastsett og stabil, og det blir likt 
for elevane.  No i år er det ein Oslo-tur på slutten, noko skulen vil avvikle. Det 
er mogeleg å ha reiser i Norge også via t.d. Aktive Fredsreiser, men kostnaden er 
ikkje lågare av å reise i Noreg. FAU påpeikar at om ein skal arbeide dugnad så er 
det viktig at elevane er med å arbeide.  
  

Eventuelt  
Politisk representant oppmodar FAU/elevråd til å koma med spørsmål i spørjetimen i 

kommunestyret. Ein kan koma å stille spørsmålet sjølv, om ein ynskjer. Det er svært positivt.    
   
Referent: Audny Barstad  


