
Møte i samarbeidsutvalget tirsdag 4. februar 
 

Tilstede Marie Viken, Bente Jørstad Stenhaug, Cornelia Doberenz, Ketil Løvrød, Margrete Hervik, Ann 

Eline Stene Almlid, Julie Pauline Stene og Andreas Trefjord 

Forfall: Malin Moholt Korsnes, Anne Berit Skjemstad, Jonas Ulvik og Øystein Skaslien 

 

Sakliste: 

• Klassetur - 10. trinnsavslutning 

Tema er tatt opp i FAU på grunn av ulike utfordringer.  

Blant utfordringene at det kan oppleves dyrt og som et press, mange dugnader og en del som 

ikke har mulighet (eller kanskje lov i forhold til oppholdstillatelse).  

Stort ansvar for kasserer på trinnet – mye penger å forvalte.  

Fordeler er miljøskapende, fellesskapsfølelse og verdien av å arbeide mot et felles mål. 

Læring i forbindelse med dugnad og elevinvolvering i dugnader er andre positive 

ringvirkninger. 

Cornelia bringer signalene fra SU videre. 

 

• Trygg trafikk 

Mye som skjer med tanke på trafikksikkerhet i og rundt skolen. Området rundt 

gammelbanken er sett på av både ansatte, politikere (utvalg Folk), journalister og 

trafikksikkerhetsutvalg. Her er det kommet innspill på diverse tiltak som kan bedre 

situasjonen både på kort og lang sikt.  

Ønskelig med info om kjøremønster som en påminnelse på alle foreldremøtene og 

ukeplaner.  

Vi har vært i kontakt med Trygg Trafikk og vært så heldige å kommet i kontakt med Glenn 

Earl Eide som arbeider der og bor på Frosta. Han kommer gjerne på neste SU-møte for å 

informere om muligheter og tiltak.  

Utklipp fra mailkorrespondanse: 

Hei igjen Andreas, og takk for hyggelig prat. 

Vedr skolevei og samarbeid skole, hjem og kommune: ta en titt på 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 

Her finner du råd og tips. 

Refleks i skolen: https://www.tryggtrafikk.no/refleks/refleks-i-barnehagen/ 

Aktiviteter med refleks: https://www.tryggtrafikk.no/refleks/refleksaktiviteter/ 

Og ikke minst: https://sykkeldyktig.no/ Her melder du skolen på via Feide. Gi gjerne tilbakemelding til 

post@sykkeldyktig.no dersom du ser feil og mangler – portalen er splitter ny og vi arbeider på spreng 

for at den skal bli ferdig til 4. febr. 

Valgfaget trafikk: https://www.tryggtrafikk.no/skole/8-10-trinn/  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2Fskole%2Fhjertesone%2F&data=02%7C01%7Candreas.trefjord%40frosta.kommune.no%7C2f3939c3ff1e4f2c293308d7a3d48b89%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637158005585750699&sdata=CDhhu%2Fn2ttoLPQ6OUzzeK4zoE4D1WrRUrS0DNarspWQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2Frefleks%2Frefleks-i-barnehagen%2F&data=02%7C01%7Candreas.trefjord%40frosta.kommune.no%7C2f3939c3ff1e4f2c293308d7a3d48b89%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637158005585750699&sdata=AINYYYtZpa6KnArYDYGla6YIjujsekAX2U8HtVzMs7w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2Frefleks%2Frefleksaktiviteter%2F&data=02%7C01%7Candreas.trefjord%40frosta.kommune.no%7C2f3939c3ff1e4f2c293308d7a3d48b89%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637158005585760693&sdata=p4V3pQUrCt9LqyFETniAUL7H%2BX%2Fyvhyv%2BtxsZ74RDVs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsykkeldyktig.no%2F&data=02%7C01%7Candreas.trefjord%40frosta.kommune.no%7C2f3939c3ff1e4f2c293308d7a3d48b89%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637158005585760693&sdata=IZX2nkSv3pca2sRdrVEO3n%2Bv2p68AHmK5yfC0SYNNX0%3D&reserved=0
mailto:post@sykkeldyktig.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2Fskole%2F8-10-trinn%2F&data=02%7C01%7Candreas.trefjord%40frosta.kommune.no%7C2f3939c3ff1e4f2c293308d7a3d48b89%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637158005585770690&sdata=bn5HolliW0vr7eygmt0sa%2F3iU7qFJiPdXZ6BCTAIXIE%3D&reserved=0


Oppgaver koblet til vgo er lagt ut her https://www.tryggtrafikk.no/skole/videregaende-opplaering/ 

men kan fint brukes på de høyeste trinnene i ungdomsskolen.  

Trafikksikker kommune: Les om ordningen her: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/ 

 

 

• Gå til skolen-aksjon 

Ungdomskolen har tatt opp det i elevrådet og tror ikke det har så stor effekt. 

Elevrådet på barneskolen har også tatt det opp, og her er referatet angående det: 

21.-19/20   SU på skolen ønsker å høre hva elevrådene tenker i forhold til 

trafikksikkerhet og «Gå til skolen-aksjon». Regler, hvordan det er best å 

organisere osv.  

• Må sykle eller gå til skolen for å få det godkjent.  

• Noen sier det uten at de har gjort det.  

• Hva med de som må ta buss?  

• Gå til skolen, eller gå to runder rundt skolen (for de som tar buss)  

• Usikker på om det er vits i konkurransene. De som går, går uansett, 

og de som kjører, kjører allikevel.  

• Hjelper evt. bare i en periode.  
 

 

 

 

• Eventuelt  

I uke 7 skal det arrangeres en aksjonsuke på mellomtrinnet. Det blir blant annet 

innsamlingsaksjon til «Dråpen i havet», foredrag og åpen dag på skolen. 

 

 

Neste møte blir 5. mai klokka 19.00.  

 

 

Referent Andreas Trefjord 
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