
Referat SU møte      25/8/2020 Hemsedal 

 

Til stede: 

Oppvekstsjef: Gunn Berit var med på sak 1. 

Foreldre skule: Stian Rygg,  

Foreldre SFO: Joveig Erikstad,  Foreldre barnehage: Christopher Cassidy Svennevik 

Kommunens representant: Jørgen von Tangen 

Tilsette Skule: Målfrid Grøndalen  

Tilsette barnehage: Kari M. Moland og Mette Kopperud 

Styrar: Monika Randar 

Rektor: Cristina Moran Kjølstad 

 

1) Skoleskyss  

Gunn Berit informerer hvem som har rett på dette. Foreldre må spørre om det er plass dersom 

elever skal benytte seg av skolebuss dager de er påmeldt SFO. Busselskapet kan ikke 

dimensjonere buss i forhold til antall barn. Dette er informasjonen kommunen har fått fra Brakar. 

Spørsmålene må rettes til Brakar. Kan barna ta buss (uten å gi beskjed) selv om de er på SFO? 

Ifølge Brakar sitt reglementet kan det tolkes dithen at nei, de har ikke umiddelbart rett på skyss 

hjem fra SFO. Gunn Berit informerte om en dom i sak hos Sivilombudsmannen som gav rett til 

skyss hjem selv om eleven hadde bestilt SFO. Gunn Berit ville finne dommen og sende den til SU-

leder.  

Oppklaring: Brakar er transportleverandør. Motpart i kontrakten er Fylkeskommunen som 

forhandler på vegne av kommunene.  

Stian tolker ordlyden på UDIR sine hjemmesider annerledes: Som forelder har du rett på 

skoleskyss og fleksibilitet. Mange er avhengig av fleksibilitet. Han mener det er Hemsedal 

kommune som må, som kontraktens motpart, ta diskusjonen med Brakar rundt hvilke ordninger 

som legges til grunn for at barna får skolebuss. Det oppleves som tungvint og unødvendig å 

daglig informere Brakar om elever som skal eller ikke skal på buss. Det bør komme på plass en 

god ordning med Brakar. 

Rett til skoleskyss er et enkeltvedtak. Det er foreldrene sin rett å klage til Brakar.  Stian 

informerer om at det har vært veldig mange reaksjoner hos foreldre på brevet som er sendt ut. 

Gunn Berit anbefaler å sende et brev til Brakar om elevenes rettigheter i regi av SU. Cristina og 

Monika formulerer et utkast og sender ut til resten av SU for innspill og godkjenning før det 

oversendes Brakar. Basistanken: SFO ikke tar bort retten du har i forhold skoleskyss. Viktig i 

brevet også å referere til det som står skrevet på Udir sin hjemmeside og henvisning til dommen 

hos Sivilombudsmannen. 

 

2) Skoletinget 



Gunn Berit informerer om Skoletinget og viktigheten av å videreføre arbeid som er gjort ved et 

evt bytte av FAU medlemmer.  

 

3) Nytt barnehage og skoleår:  

Barnehagen: Færre barn. Foreldre opplever at det fungerer fint i barnehagen 

Mye utetid. Hentesituasjonen er ikke ideell dersom foreldre ønsker en lengere prat eller     

tilbakemelding rundt dagen. Tilvenning har gått veldig bra. 

Det er også positive ting som kommer ut av smittvernsreglene. Det fungerer fint med inndeling i 

uteområdene. 

 

Skolen: 46 elever totalt. Høy voksentetthet. Fullbemanna i forhold til barn med vedtak og 

klassestørrelser. Ferdigutdanna personale. Spesialpedagog i 80% stilling med fokus på lesing. 

Jobber med fagfornyelsen.  

Vi kommer til å søke dispensasjon fra kommuneoverlegen slik at SFO kan fungere som en 

eventuelt to kohorter. Dette for å følge opp barna på best mulig måte. Tilbakemelding fra elev: 

«Nå leker alle med alle»  

Skoledeling fint. Kohorter på SFO mindre fungerende. Positive ting: mange liker disse litt strenge 

rutinene. Sårbart med forkjølelser og høsten.  

Foreldremøter gjennomføres. Noe sannsynligvis på Teams, annet i klasserom. Tips til 

foreldremøte: være ute første halvdel før en går inn i klasserom. 

 

4) Barnehagen sitt årsplan:  

Godkjent av SU. Planen ble sendt ut på forhånd. Inneholder i merkedager osv. Mye vil kunne 

gjennomføres tross smittevernregler med litt nye vinklinger. I dialog om besøk av Bjørnis fra 

brannetaten som kommer i voksenstørrelse. Dette synes barna er gøy! Håper det blir 

gjennomført (noe usikkert).  

Foreldremøte i bhg: foreløpig nei fra kommunelegen. Barnehagen informerer fortløpende når de 

har mer informasjon. 

5) Godkjenne skolen sitt årshjul 

Godkjent av SU. Mye er tentativt, avhengig av smittevernregler. Vi forsøker å gjennomføre det 

meste men det er noe sårbart da vi gjerne skulle hatt ekstra bemanning. Fremmet forslag og en 

ekstra ressurs/ansatt som kan rullere der det oppstår behov i denne sårbare fasen. 

Sender ut ordensregler med referat. 

 

6) Trafikkforhold 

Barnehage og skole forteller at det de observere fremstår som trafikksikkert. Foreldre benytter 

seg av parkering i rundkjøringen i stor grad. Barna følges inn i buss av ansvarlig i klassen. Ansatte 



etterspør tydelige beskjeder fra foreldre dersom barn ikke kommer med bussen, eller ikke skal 

hjem med bussen.  

Det er fint med informasjon til brøytebil om at dette ikke må skje på oppvekstsenterets område 

mellom klokken7.30 og 9. Dette ble ikke etterfulgt på en god måte i fjor og det var flere uheldige 

situasjoner. Bør minne om dette i forkant av vintersesongen.  

Stian rapporterer at en del bussholdeplasser ikke fremstår som trafikksikre. Det er vanskelig å se 

at det i det hele tatt er buss-stopp. Da det er mye turisme er det også mye trafikk og det 

oppleves ikke som trygt å sende barn alene til bussen. Også på busstoppene er det viktig at det 

ikke blir brøytet i morgenrushet.  

Monika foreslår et møte med Gunn Eliasen. Vi må se på skoleveien til barna, busstopp og 

brøyting. Hvordan vil vi ha skole veien. Skoleplanen skal nå revideres så det er et godt tidspunkt 

for å møtes. Vi forsøke å få en samlet vurdering over behov/utfordringer på de ulike stoppene. Vi 

starter en dialog. 

 

 

 


