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Tonje Løvstad, Hovedutvalg for undervisning 
Cecilie Hilsen, leder FAU 
Marianne Pedersen, nestleder FAU  
Grethe Anita Nygård, representant øvrige ansatte 
Øyvind Kjølstad, lærerrep, 
Anne Kristin Drolsum, lærerrep. 
Elevråd 2 representanter 

Referat fra møte i SMU, Sysle skole 

Dato 01.11.17 Tid  Referent  Anne Marit Ingvoldstad 

 
Sak Tema 

1  Referat fra sist møte godkjent. 

2 Ny § 9a og ny kommunal plan. Informasjon om endringer ved miljøarbeider Grethe Anita 
Nygård.  

3 Planlagte brukerundersøkelser. 
Foreldreundersøkelsen, Elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, Spekter. Resultatene 
fra disse vil bli sak på neste møte i SMU. 

4 Ingen saker til eventuelt 

Referat fra møte i SU, Sysle skole 

Dato 01.11.17 Tid  Referent  Anne Marit Ingvoldstad 

 
Sak Tema 

1  Referat fra sist møte godkjent. 

 
2 Elevrådets arbeid, hva de er opptatt av nå:  

1) Dette året har de valgt vennskap som tema. Hadde en kick-off i oktober med 
avduking av «vennebenken», Bli-med dans for hele skolen og TL leik en hel økt. 
Elevrådet vil arrangere en tegnekonkuranse med tema «vennskap» der det skal 
være en form for premiering.  

2) Planlegger kantine 10.nov. 
3) Vil søke FAU om penger til lydanlegg i skolegården.  
4) Elevrådet er opprørt over gjentatt hærverk på skolen. Tror det skjer på kveldstid. 

Vil ta en runde i klassene for å snakke om dette. 
5) Elevrådet har drøftet reglen om at det ikke er lov å bruke mobiltelefon på 

skolebussen. Det er ingen som kan håndheve reglen. Bør reglen endres? Det er 
flere som tar bilder på bussen som de deler på Snap ol. uten å få tillatelse.  

SU drøftet mobilbruk og deling av bilder uten godkjennelse. Cecilie tar med seg 
problemstillingen til FAU og kommunalt FAU.  

3  FAU sitt arbeid, ved FAU leder. 
Sponset skolegenser er delt ut til alle ansatte og elever ved skolestart. Veldig populært!  
 



 

    

 

4 Regnskap 2017 og budsjett 2018 – informasjon ved rektor. 
 

5 Skolevei.  
Krysset ved bensinstasjonen på Sysle er et farlig krysningspunkt for elevene som bor i Tarmen.  
Politikerne er også engasjert for å få fortgang i arbeidet med å trygge skolevei. FAU, elevråd og 
SU vil samarbeide om denne saken nå.  

6 Utemiljø. Drøfting i forhold til hvordan utvikle vårt skolemiljø. Ballbinge, ballvegg, kunstgress, 
sykkelløype. Vi har fått noen midler og må ta en avgjørelse på hva vi ønsker for skoleområdet.  
 

7 Eventuelt, ingen saker under eventuellt. 

 
INFO om SU sitt arbeid:  
http://www.fug.no/getfile.php/2122425.1542.wdtdxccvqs/Medlem+av+SU+-++BM+12+2.utgave.pdf 
 

http://www.fug.no/getfile.php/2122425.1542.wdtdxccvqs/Medlem+av+SU+-++BM+12+2.utgave.pdf

