
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Frosta skole 22.10.19 
 

Sak 01-2019/2020 - Presentasjon av deltakerne  

Ann Eline Stene Almlid, Jonas Ulvik, Julie Pauline Stene, Cornelia Doberenz, Margrete Hervik, Anne 

Berit Skjemstad, Anne Jørstad Stenhaug, Frode Revhaug, Ketil Løvrød, Øystein Skaslien og Andreas 

Trefjord 

 

Sak 02-2019/2020 – Konstituering av SU 

2 representanter fra undervisningspersonalet: Anne Berit Skjemstad og Margrete Hervik 

1 representant fra andre tilsatte: Julie Pauline Stene 

2 representanter fra FAU: Cornelia Doberenz og Malin Moholt 

2 representanter fra elevene: Ann Eline Stene Almlid og Jonas Ulvik 

2 representanter fra kommunen: En blir vedtatt på første kommunestyremøte og Andreas Trefjord 

1 representant fra SFO: Bente Jørstad Stenhaug 

Avdelingslederne Ketil Løvrød og Øystein Skaslien har møte- og talerett. 

Valg: Cornelia Doberenz ble valgt som leder og Malin Moholt Korsnes ble valgt som nestleder. 

Det betyr at SU består av følgende personer i år: 

Cornelia Doberenz (leder), Ann Eline Stene Almlid, Jonas Ulvik, Malin Moholt Korsnes (nestleder), 

representant fra kommunestyre, Margrete Hervik, Anne Berit Skjemstad, Julie Pauline Stene, Bente 

Jørstad Stenhaug, Ketil Løvrød, Øystein Skaslien og Andreas Trefjord (sekretær) 

Møtene skal avholdes annenhver måned (ca. september, november, januar, mars og mai) eller oftere 

ved behov. 

 

Sak 03-2019/2020– Se på vedtektene for SU 

Vedtektene er gjennomgått og vi har et innspill til forandring.  

Under § 2 for samarbeidsutvalget siste setning. Dato forandres til 1. oktober. 

Saken sendes til politisk behandling.  

Sak 04-2019/2020 – Gjennomgang av orden- og oppførselsreglement 

Det er gjennomgått og justert med noen få detaljer etter enstemmig valg.  



 

Sak 05-2019/2020 – Fokus og ønsker fremover 

Dette er punkt fra i fjor: 

• Uteområde vil hele tiden ha fokus. 

• Trafikksikkerhet vil også være tema. 

• Vi snakker litt om grunnskolens uke. Dette har forandret seg de siste årene. Vi har i det siste 

hatt 1 dag sammen, foresatte, ansatte og elever. 

• Fokus på relasjoner – viktig å smile og hilse. Viktig å minne hverandre på det, da det koster så 

lite, men betyr så mye. 

 

Sak 06-2019/2020 – Møtetidspunkt for dette skoleåret 

Vi blir enige om å ta møtene på kveldstid. 

Neste møte blir tirsdag 19.11.19 klokka 19.00-20.00. Meld inn saker til Cornelia. 

Det blir også møter 04.02.20 og 05.05.20 klokka 19.00-20.00 

Referatene skal også legges ut på hjemmesiden. 

 

Evt. 

Gå til skolen 

Forslag på at det tas opp i elevrådene (regler, premier, registrering, gjennomføring etc.) og settes 

opp som sak til neste SU-møte. Kanskje kan ungdomsskolen gjøre noe annet… 

Forslaget støttes og blir da en sak på neste møte. 

 

Referent A. Trefjord 

 


