
 
 
Møteinnkalling / Referat SU/SMU- HBU 

 

2022-23  Møte nr. 1      
  TID  26.10.22 kl. 18.00-19.30 

MØTESTAD  Hbu 5. klasserom 

MØTTE: 

 Odd Ivar Tømmervold leder FAU, Stian Rygg nestleder FAU, Marianne 
Intelhus politiker, Ellen Wang Fredriksen rektor, Marianne Ødegård og 
Ingunn Blom-Hagen (skolens repr), Nikolay Haug (skolens elevråd) 
 

FORFALL 
 Janne Brøndbo (Marianne Intelhus i hennes sted), Embla M, Hedvig S 
(elevrådet) 

NESTE MØTE 24.04.23 REFERENT  Ingunn Blom-Hagen 

 

SAK  Ansvar 

1/22 Godkjenning av referat frå sist møte.  (Alle kan gå inn og se dette) rektor 

2/22 •  Valg av møteleder og referent for  SU dette skoleåret 
Ellen WF blir møteleder 
Ingunn Blom-Hagen er referent 

Enstemmig vedtatt. 

 

3/22 • Utviklingsarbeid på skolen skoleåret 2022-23  
Alle elever har egne digitale enheter (pc eller nettbrett) 
Personalet får opplæring/utdanning i bruk av digitale hjelpemidler 
og digitale flater fra Dekomp HVL (desentralisert 
kompetanseutvikling ved Høgskolen Vestland) 
3 skoler skal bli 1 
Skolemiljø 

rektor 

4/22 • Ny skole. Kort informasjon v/ ledelsen på skolen. 
Spm fra FAU; er det satt av ressurser til å jobbe med sammenslåing 
av tre skoler til én? Ellen sier kort noe om hvordan det jobbes med 
dette. Vi har også fått hjelp av Veilederkorpset (Udir) til hvordan 
dette arbeidet skal gjøres på en god måte. 
Ledelsen på de tre skolene samarbeider godt om felles 
utviklingsarbeid, og jobber for at alle de ansatte skal oppleve at de 
er en del av ett felles personale allerede i inneværende skoleår. 
Men det er også viktig at den daglige driften går som den skal.  
Det er uansett en overgangsperiode der  
 

• Inneareal til kroppsøving fom 01.08.23 
Det vil ikkje være nok hallkapasitet for hele elevmassen frå 
skolestart 2023. Det var opprinnelig et politisk vedtak på at en ny 

Ingunn 



flerbrukshall skulle stå klar til skolestart -25. Dette vedtaket har de 
gått vekk frå. 
Det er en slitasje på personalet å stå i byggeprosessen så lenge. 
Skolen i Hemsedal er ikkje «ferdig» før hallkapasiteten er 
tilsvarende skolens elevantall. 
 

5/22 • Skolemiljø v/ rektor, skolens ansatte og elevrådet 
Nikolay mener at det er ganske greit skolemiljø, men at nå i ny skole 
og med fortsatt bygging, blir det litt tungvint i skolehverdagen. 
Han sier også at inntrykket er at de fleste ungdommene har noe å 
holde på med på fritiden. 
Marianne sier litt om at det er endel «henging» i sentrum, 
tidsfordriv som er litt negativt? Det er også observert ungdom frå 
Gol på Klubben.  
Det blir «for mange» der når de yngre (7.-8.klassinger) også 
kommer innom.  
Elevrådet skal arrangere «temauke» på skolen, for å skape et 
fellesskap blant elevene. 
Det blir opprettet «Frivillighetssentral for unge». Ungdom skal 
jobbe der. 
 
Rektors inntrykk er at skolemiljøet nå framstår roligere/ meir stabilt, 
men er bekymret for ungdommene på fritiden. 
Det blir gjenopprettet Natteravn-aktivitet, voksne skal være der 
ungdommen er på kveldene. Foreløpig 9.klasse-foreldre, men 
ønsker å få med de andre us-trinn også. 
Koordinator for Skole og helse, Britt Reidun Intelhus, kan være en 
viktig person til å bistå med organisering her. 
Politiet har vært innom skolen og snakket med klasser.   
I forbindelse med årets TV-aksjon har elevene deltatt meget aktivt. 
Alle deltok i skoleløpet og 9. klasse gjorde en ekstra innsats som 
bøssebærere den 23.10.  
 

skolen 

6/22 • Budsjettarbeid.  
Budsjettprosessen er krevende fordi kommunen har tatt på seg 
store byggeprosjekter. Skole, omsorgsbygg, barnehage, hall til 
kroppsøving/flerbrukshall (?) 
For å møte store driftskostnader med årsak i bl.a økte renter og 
avdrag må kommunen redusere kommunal drift gjennom 
effektivisering og gjennomgang av alle tjenester. 
Vi kan spare noe (såkalla konsekvensinnsparinger)når skolene slås 
sammen, ca 3,8 mill.  Vi kan ikke kutte mer i personalet, trenger alle 
ressursene vi har pr i dag. 
Kommunens budsjett skal være klart 14.des. Budsjettarbeidet vil 
pågå fram til da. 

rektor 

 

 


