
Møte i samarbeidsutvalget mandag 18. november 2020 
Tilstede: John Martin Fiborg Aas, Nathalie Kristensen Lein, Margrete Hervik, Jørn Ulvik, Jorun 

Bratsvedal (vara), Anne Berit Skjemstad, Malin Moholt Korsnes, Julie Pauline Stene, Marie Viken 

Leitao, Ketil Løvrød, Øystein Skaslien og Andreas Trefjord 

Forfall: Bente Jørstad Stenhaug 

 

Sak 07-2020/2021 – Beintøft (miljøagentene)  

Ta opp dette med elevråd og personalet. SU er generelt positiv til dette, men noe usikkerhet rundt 

registrering og hvordan det vil fungere. 

 

Sak 08-2020/2021 – Trafikksikkerhet 

Enighet om at det er kaotisk rundt skoleområdet – spesielt ved skoleslutt. FAU og ansatte på skolen 

skal samarbeide om å «lære opp» foresatte om samme kjøremønster.  

Leder i FAU og rektor avtaler nærmere. 

 

Sak 09-2020/2021– Hjertesone 

Mye av det samme innholdet og diskusjon i denne saken.  

Frosta kommune arbeider for trafikksikker kommune.  

 

Sak 10-2020/2021 – Lekser 

Diskusjon rundt mengde, innhold og hva lekser egentlig er. Det skal være gjennomgått og kjent stoff 

som det skal repeteres på. Ulik praktisering på de forskjellig trinnene og også mellom A og B. 

Frustrasjon blant elevene på grunn av leksene – det går utover motivasjon. Dårlig sirkel for de som 

ikke mestrer leksene. Det oppleves at det kan bli mange innleveringer og prøver samtidig – skulle 

hatt mer dialog mellom lærerne. Noen legger ut lekser veldig seint på døgnet.  

Skolen tar med seg tilbakemeldingene tilbake og fortsetter å arbeidet med temaet. Viktig med en 

bevissthet og kanskje konkluderer vi med noen faste «regler» og rutiner rundt leksene… 

 

Sak 11-2020/2021 – Leksehjelp 



Dette er en sak som er kommet opp etter innspill fra foresatte. Det oppleves som om tilbudet til 

enkelte elever blir dårlig på grunn av lav voksentetthet. Det har vært dialog med foresatte og rektor 

på mail i forkant av møtet, men det kommer også opp nye moment.  

Rektor må snakke med de som er ansvarlig for leksehjelpa om hva som skal forventes for de som er 

med der. Voksentettheten er lav, og hvis det skal økes vil det gå på bekostning av tettheten i timene 

på grunn av økonomi. Det eksisterer ikke egne nasjonale midler til leksehjelpen.   

 

Sak 12-2020/2021 – Mobilfri skole 

Vi er en mobilfri skole, men på grunn av smittevern og ikke mobilhotell er det mer bruk av mobil. 

Det er en del utfordringer med de og vi bestemmer oss derfor for å gjeninnføre mobilhotellet.  

 

Neste møte blir torsdag 4. februar. 

 

 

Referent A. Trefjord 


