
 

Referat fra møte i skolemiljøutvalget og skolens samarbeidsutvalg 

 

Tid: Onsdag 28.november 2018 kl. 1715 - 1845 

Sted: Teie skoles personalrom 

 

Tilstede:  

Magnhild Klingenberg-Liholt (rep. fra FAU) 

Birgitte R. Semland (rep. fra FAU) 

Theres Lorentzen (politisk representant) 

Ingrid Ross Raftemo (elevrådsleder) 

Frida Olette Nordskog Grønndahl (elevrådets nestleder) 

Tonje Egenes Nilsen (pedagogisk personell) 

Ågot H. Solås (andre ansatte)  

Jan Kristian Johansen (rektor Teie skole)  

 

Frafall:  

Stein Vidar Samuelsen (pedagogisk personell) 

  

Saker: 

• Godkjenning av innkallingen  

Godkjent  

• Valg av leder, nestleder og sekretær:  

Leder: Magnhild Klingenberg-Liholt (rep. fra FAU) 

Nestleder: Birgitte R. Semland (rep. fra FAU) 

Sekretær: Jan Kristian Johansen (rektor Teie skole)  

• Skolen driftsbudsjett; særlig bruk av tildelte midler til “gratisprinsippet / 

gratisaktiviteter som er på ca. 140.000,-   

Rektor refererte til innkjøpsbudsjett 2019; budsjett på ca. 1,5 mill./kr. Går i hovedsak til 

løpende utgifter som renholdsartikler, lærebøker, lisenser etc. Det er også planlagt innkjøp 

av et betydelig antall nye elev PC-er og muligens også innredning/inventar til av ett eller flere 

“base-rom”.  

 

Penger tildelt gratisaktiviteter:   



-Fortsatt bruk av noe av tildelte midler til Trivselslederprogrammet og “livet i fjæra”.  

-Supplering av utstyr som skykler, ski, skøyter, vinterklær som sikrer alle skolens elever 

mulighet til å være med på aktiviteter i skoletiden (hvis det er behov) 

-Elevrådet ønsker å arrangere “grønn kiosk” som sikrer alle skolens elever en sunn, god og 

gratis lunch 1-2 ganger i løpet av 2019. Samt også trivselstiltak som for eksempel vafler på 

aktivitetsdager 

-Elevrådet gis i oppgave å lage forslag til en plan for skolen som kan oppfylle intensjonene 

med gratisaktiviteter ut over det som er nevnt ovenfor. I planen burde det ligge konkrete 

forslag til aktiviteter for ett eller flere trinn samt et kostnadsoverslag. Elevrådet legger frem 

foreløpig arbeid på neste møte.  

-Etter forslag fra FAU-rep ser rektor på kostander og mulighet for praktisk gjennomføring for 

gratis frukt (daglige eller ukentlig) for skolens elever 

• Elevenes uteområde; hvordan opplever de ulike gruppene uteområdet og hva 

kan gjøres for å bedre det?  

-Rektor har bedt om et møte med Utedrift for å se på muligheter for å lage en asfaltbanen 

ved siden av fotballbanen bak skolen samt muligheter for å fjerne “haugen” eller lage 

tribuner over nåværende haug.  

-Større grenser ble diskutert. Rektor sjekker dette opp med kommunen.  

-Friminutter på ulike tider for småskole og mellomtrinn ble diskutert. Rektor ser på muligheter 

for dette og ev. konsekvenser.  

-Det største forbedringspotensialet er området “bak skolen” som 7.trinn og SFO for 3.-4.trinn 

benytter nå. Området beskrives som lite innbydende, lite aktivitetsfremmende og med lite 

aktiviteter.   

• Elevrådet legger frem saker de har jobbet med denne høsten og hvilke saker de 

jobber med nå/skal jobbe videre med 

Elevrådet la frem saker de jobber med og har jobbet med denne høsten. Stor enighet om at 

det gjøres et godt og viktig arbeid i skolens elevråd. Rektor bemerket det gode samarbeidet 

han har med elevrådet.  

• Eventuelt og saker som bør på agendaen i neste møte 

-Teiekveld: elevrådet synes det er betenkelig at det koster penger å komme inn på 

Teiekveld. Det kan være ekskluderende og gjøre at noen ikke kommer eller har mulighet til å 

komme. Det var konkrete eksempler på dette i år. Ut over det synes utvalget at Teiekveld er 

et fint tiltak for skolemiljøet.  

-Gjennomgang og diskusjon rundt resultater fra årets elevundersøkelse bør være tema på 

neste møte.  

 

Neste møte foreslås 11.februar kl.1715 - 1845.  

 

Jan Kristian Johansen 

 Referent 


