
      Oserød skole, 10.12.20 

 

 

Referat fra SU/SMU-møte for Oserød skole 9.desember 2020  

Tilstede på Teams: Jan Helge Fosse (politiker), Anniken Gunleiksrud (FAU), Jan Kristian 

Kjølstad (FAU), Øistein Svendsen (ansatt repr.), Bente Lill Westlund (lærerrepr.), Valdimar 

Valdimarsson (elevråd), Celina Juhl Myhre (elevråd), Kari Skaalvik (rektor) 

Saker: 

1. Fordeling av roller i SU/SMU. 

Lovverket som omhandler SU/SMU sine oppgaver ble gjennomgått. Rektor skriver 

referat og ledet møtet. 

 

2. Koronasituasjonen på skolen. 

Elevene fortalte om sin opplevelse av koronaskolen. Det blir mye håndvask i løpet av 

dagen. De får ikke være med venner på trinnet som er på en annen kohort. Fopr de 

fleste går det greit. Bente forteller at det å være på faste og mindre grupper har vært 

fint for mange barn. Det har vært lettere å bygge et godt klassemiljø, og elevene hara 

følt seg trygge. 

Skolen løser smittevern på en god måte, men det preger stemningen at elever og 

lærere ikke kan samhandle med hverandre. Det er mye sykefravær og mange slitne 

voksne. Det er nesten ikke tid til spisepauser og toalettbesøk pga mye tilsyn med 

egen kohort. Vi har heldigvis sluppet å ha trinn i karantene. 

 

3. Klatreparken 

Jan Kristian fortalte litt om historikken og hvorfor den er forsinket. Penger har 

kommet inn fra Sparebankstiftlesen DNB. Vi venter på godkjenning av 

byggesøknaden og må få utsettelse på sluttrapport. 

 

4. Helhetlig plan for oppvekst 

Kari orienterte om arbeidet i kommunen med en helhetlig plan for oppvekst. Det er 

flere bredt sammensatte arbeidsgrupper som jobber parallelt nå.  Planen skal gi en 

felles retning og forståelse for en unik oppvekst i Færder. Færder har mange gode 

tjenester og tiltak som vil virke bedre i sum når man ser på dem i sammenheng. 

Barnet skal være i sentrum! Det er økt fokus på helsefremmende strategier for alle, 

også de som strever. 

 

 



5. Nasjonale prøver 

Resultater ligger åpent i skoleporten.no. Oserød skole har høy levekårsindeks og bør 

derfor skåre over landsgjennomsnittet. 5.trinn har ikke skåret til forventningene, 

8.trinn har gjort det noe bedre. Lærerne på 5.trinn har undersøkt resultatene 

nærmere og gjort ytterligere tester på elever som skåret lavt. De viser et bedre 

resultat. Skolen vil gjøre en grundig analyse av resultatene og finne mulige 

årsaksfaktorer og forberdringspunkter. Dette vil bli en del av skolens handlingsplan 

og grunnlag for kompetaneheving av personalet. Det vil også gjøres en analyse 

kommunalt på kommunens resultater. 

 

6. Lekser 

Leksefri er foreslått av et trinn i elevråd. Det har ikke vært tatt opp med lærere på 

skolen. Valdimar og Celina har ikke samme syn på lekser. Dette er et tema som 

mange mener noe om. Skolen følger det kommunen har som rettesnor. 

 

7. Evt 

- Jan Helge spurte om klassemiljøet på trinnene, særlig et trinn som har strevd 

tidligere. Det trinnet har hatt en svært positiv utvikling. Hjemmeskole og uteskole 

gjorde mye bra for det trinnet. Det er fremdeles et par trinn med uro. Det er tiltak i 

gang på de trinnene. 

- Celina opplyste om trafikkfarlige situasjoner på Oserødveien der hun bor. Det er 

ikke fotgjengerfelt og bilene kjører i 50km/t. På morgenen er det mange biler og 

vanskelig å komme seg trygt over, særlig for de minste. 

 

 

Referent 

Kari Skaalvik 

rektor 

Oserød skole 

 


