
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Til SU-medlemmene 
FAU:  Leder Linn Authen og nestleder Elisabeth Syversen 
Elevrep: leder elevråd ungdomstrin, nestleder elevråd ungdomstrinn), leder elevråd 
barnetrinn) og nestleder elevråd barnetrinn 
Ansatterep: Ann-Kristin Stokstad Haga og Anita Bergersen  
Politikerrep: Elin Marie Lysaker og vara Filip Diskerud 
 
 
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) ved 
Marker skole 
 
Tid: Tirsdag 27.10.20 kl. 18.00 
Sted: Marker skole, personalrommet 
Det serveres pølser og lomper før møtestart.  
 
Saksliste: 

3/20: Presentasjon av nye representanter 
Catrine Fosser 10b, elevrådsleder. Rebecca Peltoperä,10a, nestleder elevråd, 
Linn Authen, ny FAU-leder, Elisabeth Syversen FAU nestleder,  
4/20: Presentasjon av arbeidet med kvalitetsmelding, Line Andersen (skole- og           
barnehagefaglig rådgiver) 
Kvalitetsmelding skrives i dag etter hvert kalenderår. Line ønsker å rapportere 
etter hvert skoleår. Da meldingen skal være en presentasjon av tall/resultater 
og peke ut en retning for virksomheten, vil det være mer virkelighetsnært å 
koble meldingen til hvert avsluttede skoleår. Som ny i Marker har Line med 
seg mange spørsmål og nye synsvikler på det vi har «pleid» å rapportere på. 
SU/SMU støtter dreiningen av årshjulet for meldingen.  
Elin: viktig at vi da kan følge opp resultatene fra høsten, gjennom skoleåret og 
kunne ta med en beskrivelse av tiltak i meldingen. Dersom politikere ønsker å 
bli gjort kjent med resultatene da de foreligger, kan det legges frem i utvalget.  
Anita: Nye læreplaner, arbeid med og endringer som følge av dem bør 
beskrives.  
Elevrådet har møter en gang i måneden. Utkast til meldingen og resultatet av 
elevundersøkelsen bearbeides her (januar). 
5/20: Presentasjon av oppvekstprofil, Marker (Line) 

 Folkehelseinstituttes profil viser oppvekstforhold i norske kommuner (barn og  
 unge fra 0-24 år). Det er første gang profilen er utarbeidet. Line går igjennom 
 de fem områdene for utvalget.  
 Tilhørighet og trygghet, Skolegang, Psykisk og fysisk helse, Integrering, 
          Økonomiske levekår. Litt om oppvekstarbeidet i Marker kommune.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6/20: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: 
 Marker skole beholder ramma, med en liten økning (1.mill). Økningen er ikke 
tilstrekkelig for å møte alle ønskene som er fremmet politisk. Noen av 
behovene som er meldt er: styrking av særs.no-opplæring, styrking av 
kontaktlærerressursen, økt arbeidstid for samarbeid (fagarbeidere/assistenter), 
tilvalgsfag mm.  
En prioritering fra SU/SMU? 
Elevrådet ønsker helt klart å økt tilbudet i tilvalgsfag 
spansk/eng.fordypning/matte fordypning. 
Styrke kontaktlærerfunksjonen dersom det er rom for det som pri. 2. 
Økonomiplan: Ny skole berammet til 2023. Budsjettbehandling desember. 
  
7/20: Innspill til skolens plan for et inkluderende læringsmiljø. 
Orientering om oppstarten av arbeidet i personalet, FAU og elevråd. 
Gjennomgang i SU våren 2021, politisk orientering til utvalget for oppvekst og 
omsorg.  

 
8/20: Ønske fra elevrådet på u-trinnet: Endre bestemmelsen om mobilfri skole, og 
etablering av mobilhotell var et initiativ fra FAU. Rektor oppfordrer elevrådet til å 
gjennomføre en spørreundersøkelse til klassene for å evalurere fordeler og ulemper 
med mobilhotellene.  
  
 
 
 
Marker skole 27.10.20 
 
 
 
Mona Søbyskogen 
rektor 


