
Møte i SU på Ibestad skole 

 

Dato: 25.1.2019 

Tid: 12.00-13.20 

 

Tilstede: Helena Mathilde Johansen og Karl Karlstad, forfall, Synne Skog, vara for elev, 

møter. 

Karin Andersen Steen (andre ansatte) 

Hugo Olsen og rektor Trond Arvid Isaksen (kommunens repr) 

Geir Ivar Frantzen Jacobsen og Hilde Hanssen (Fau) 

Marianne Molund og Mai-Torill Evjen Aalmen (pedagogisk personale) 

 

 

Saksliste: 

 

1. Konstituering 

Leder: Geir Ivar Jacobsen 

Nestleder: Helena Mathilde Johansen   

2. Møteplan: 

Møtedag fredag kl. 12.00 

Minimum to pr. halvår 

Alle møteinnkallinger skal legges ut på kommunens hjemmeside. 

Januar 24.1.2019 

April 26.4.2019 

Juni 7.6.2019 

September 27.9.2019 

November 15.11.2019 

3. Ønske om å opprette SMU.  

Geir Ivar Frantzen Jacobsen tar opp ønsket om å opprette et SMU. 

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt 

skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, 

foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være 

representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. 
 

Viktig med en bred og variert sammensetting av foresatte og elever.  

Saken tas opp på et storforeldremøte.  

 

4. Uteområdet 

Det er satt av penger til Tuftepark og ballbinge i kommunens budsjett for 2019.  

Rektor viser tegning med planskisser. Legges ved referat. 

Hugo utfordrer SU og skole til å sette en tidsplan for når de ulike prosjekt settes ut i livet.  



Hilde: hurtigarbeidende arbeidsgruppe må opprettes. 

Hugo: Medlemmer i arbeidsgruppen bør kun bestå av elever og ansatte på skolen, tett 

samarbeid med Fau og SU. 

 

5. Hugo Olsen ber skole, elever og foresatte om å kontakte politikere/kommunal ledelse 

senest i september dersom det for å få gode ønsker/ideer inn i budsjetter. 
 

6. Hugo Olsen oppfordrer skolen å legge sperre på appen Tellonym. Rektor tar dette opp 

videre. 

Synne snakker om Tik Tok, og bekymring for hvordan denne brukes.  

Nettvett og mobbing på nett må ha fokus i alle klasser. 

Tema på felles foreldremøte. 

Tipskasse for elever i hallen (kall den “ros og ris”) slik at elever kan gi tips om ting som skjer, 

apper, noen som plager andre med mer. Synne sier elever kan bidra på foreldremøtet 

(fortelle ting de opplever). 

 

 

Referent Mai-Torill Aalmen 

 


