
SU møte - På Teams.  

Til stede: Ellen Wang Fredriksen - Rektor, Tord Albrigtsen Og Mathilde Skaret - elever, Christina 

stegmann, Ingunn Holte - Skole, Janne Brøndbo- kommunen, Stian Rygg og Marianne Ø Müller - FAU, 

Inviterte med Per Bosvik – skolebygg, og Ola Frogner – kommune 

Møteleder: Ellen Wang Fredriksen 

Referent: Marianne Ø Müller 

TID: Onsdag 27.04.2022 kl. 18.00 – 19.30  

Sakliste: 

Sak 9/: Godkjennelse av ref fra forrige FAU møte. Små skrivefeilsendringer 

Sak 10/: Trafikk sikkerhet  

Fokus fra FAU og foreldregruppen om generell trafikk sikkerhet i sentrum. Dette vil gjelde fra høst 

2023 og ha elever gående i sentrum fra 1- 4 klasse. Særlig da fra Skogajordet og Fiskum. Det 

etterspør her informasjon om hvordan konkrete tiltak vurderes gjennomført. 

Ola Frogner informerer: Gunn Mari- Åsebø nyansatt i plan avdeling. Trafikktryggleiksarbeid følger 

årshjul med bakgrunn i Trafikktryggleiksplan og forteller mye om fokusområder. Normalt om våren 

inviterer kommunen ulike aktører (Kollektiv, skole, Næring, Taxi etc.) til en gjennomgang av status 

for trafikksikkerhet, og prioriterer nye tiltak basert på behov. Disse innspillene blir forsøkt foredlet 

med adresse Statenes Vegvesen,  Fylkeskommune eller kommunestyre, avhengig av tiltak/ 

finansiering og gjennomføring.  

Konkret ifht trygg skolevei har kommunen knyttet til seg en trafikk faglig miljø, Trafikkingenører, som 

gjør konkrete vurderinger av «Trygg skolevei», og kommer med forslag til eventuelle avbøtende 

tiltak, basert på regulerte løsninger. Ekstern kompetanse på hvor kryssingen over Kyrkjebøvegen fra 

Skogajordet skal legges. Er det andre forhold som må sees på. Det utredes eksakte tiltak nå fra minst 

til størst for å forsøke å forsere de tiltak som skal innen høst 2023. På gjennomføring kan det alltid 

være utfordringer på entreprenørsida, men kommunen jobber for å kunne realisere tiltak før 

skolestart. Ny broen over til Bruøyne, men også oppstramming av området mellom Cafela, Rampa – 

ifht. Høyt og Lavt, er også viktige tiltak for å trygge området – men her er en også avhengig av aksept 

fra grunneierne. 

Om det blir utsettelser hva skjer da? Kan det være en hensikt å kommunisere ut informasjon. Viktig 

at trafikktrygghetsplanen blir brukt og at innspill sendes kommunen tidlig.   

 
Kartutsnitt viser gangveg langs Kyrkjebøvegen 

 



 

Sak 11/: Skolebygg 

Mye bråk om dagen, men er planmessig både økonomisk og planmessig i rute. Bygget begynner å 

dra seg til. Ønsker å ha aktiviteter klar også til høsten. Både plan 1 og 2. 70% av det tekniske er på 

plass – tar tid, men er i rute. Korona og levering av utstyr har krevd en del, men hovedtrekkene så 

skal skolen være i gang til høst 2022 for 5-10 klasse. En fellesskole blir klart høst 2023. Det på 

oversiden av nybygget er ønskelig skal være klart til høsten (se. Plan for hvilke aktiviteter). Amfi, 

trapper og gangveg. Aktivitetspark på sydsiden(betongparken) blir ikke klar til høsten.  I budsjett er 

den planlagt for neste år. Det er da også ønskelig at det blir sett i samarbeid med gymsal/ Trøims 

salen. Det er en tidlig fase av anbud og utredning for helhetlig tilbud og behov. Hva vil vi med dette 

området?  

Kantine blir i samme arealet som det er i dag, men blir oppgradert. F bygget er det som har blitt 

prioritert, resten har ikke blitt prioritert nå, men det har blitt jobbet med. B og C jobbes med, særlig 

Spesialrom. D og A er de siste som blir prioritert. 

Sak 12/: Skolemiljø og tilsyn 

Levert skriftlig svar på avvik som tilsynet bemerket. Det er blitt jobbet med og rutiner skriftlig gjort. 

Blir dette godkjent, vil det bli lagt ut.  

Sak 13/: Ordensreglement 

Det er vanskelig å være spesifikk i et ordensreglement. Viktig at elevrådet går igjennom og kommer 

med innspill. De har pr. d.d ikke gått igjennom dette. Vedrørende bruk av hjelm kommer inn som 

punktet vedr. Sykkel, sparkesykkel o.l, samt skolevei både for voksne og barn. De voksne skal gå 

foran som gode rollemodeller, og hjelm tas med inn i reglementet. 

Mobbing og nulltoleranse: Skal denne setningen nyanseres litt. Få inn noe med hensyn til rasisme, 

toleranse og mangfold. Det er sammensatt, og hva er lurt og klokt. Dette er viktig å jobbe med og 

rektor ønsker å sende ut til elevråd, SU, FAU. Få en bredere uttalelse slik at vi sammen kan lage ny 

setning. 

Sak 14/: Eventuelle saker fra elevrådet 

Det er ikke kommet noen klare saker til å ta opp. Det har vært mye snakk om kantine, og fra høsten 

er det klart med ny kantine. 



Sak 15/: 17. Mai 

Det blir ikke på skoleområdet i år, men kommunehuset/ Kulturavdelingen. Kulturprisen skal inn i 

programmet. 

Møtestruktur fremover blir tatt opp og det er ønskelig med både fysiske og digitale møter. Neste 

skoleår blir høstmøtet fysisk og vår møtet digitalt 

 

 

 


