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Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved BHS 

Tid: Tirsdag 17.09.19 kl. 18.30-19.30 

Sted: Blakstadheia skole 

Til stede: Torstein Ravnåsen, Anne B. Skaarstad, Silje Maria Bjornes, Inger Lill 

Asbjørnsen (representant for FAU, ikke fast medlem av SU), meldt forfall Tove Steen.  
 

Saksliste   
Saknr. Sak Hva ble vi enige om?  Ansvar/frister 

20/19 Konstituering av SU 

 

Valg av leder og nestleder gjøres neste SU-

møte. Sekretær er rektor.  

Faste medlemmer av SU/SMU er:  

Anne B Skaarstad (Representerer 

undervisningspersonalet)  

Silje Maria Bjornes (Representerer 

undervisningspersonalet) 

Tove Steen (representerer det øvrige 

personalet)  

Vivian Lorentsen (rektor, kommunens repr) 

Torstein Ravnåsen (kommunenes repr)  

Anne Marte Koveland (FAU leder) 

Vibeke Eidet Forsdal (FAU nestleder)  

Emil Messel (leder av elevrådet) 

Amalie Gryting Andersen (nestleder av 

elevrådet)  

 

 

 

21/19  FAU møteplan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU møteplan: 12.11, 14.01, 10.03, 05.05.  

Det vanlige er at alle klassene velger to 

klassekontakter, hvorav den ene blir fast 

medlem av FAU, mens den andre blir vara. I 

og med at BHS bare har fire klasser har FAU 

vedtatt at alle klassekontaktene er faste 

medlemmer av FAU. FAU blir da mindre 

sårbar og en har flere å spille på. 4 blir litt 

lite. Dette praktiserte FAU også forrige 

skoleår. SU stiller seg positiv til denne 

organiseringen.  

Medlemmer av FAU: 

Leder Anne- Marte Koveland 

Nestleder: Vibeke Eidet Forsdal 

Sekretær: Inger Lill Asbjørnsen 

Helle Fåvin 

Wenche Kløvfjell 

Ingunn Breive Laurak 
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Velkommen til nytt 

skoleår. Møteplan for SU 

SMU 

 

Ida Kristine Skår Valle 

Cecilie Vimme 

Møteplan for SU og SMU: Vi slår sammen 

SMU og SU da de samme medlemmene sitter 

der, bortsett fra elevene som kun skal være 

med i SMU. Vi ble derfor enige om å legge 

SMU og SU-møtene til mandag fra kl 14.30. 

Da kan elevene bare bli igjen etter skoletid, 

samtidig som det ikke blir for seint for dem. 

Elevene går bare hjem når SMU sakene er 

behandlet, så fortsetter vi med SU-saker.  

Møteplan for SU/SMU: 

Mandag 18.11, kl 14.30 

Mandag 20.01 kl. 14.30 

Mandag 16.03, kl 14.30 

Mandag 11.05, 14.30 

 

22/19 Skolens 

utviklingsprosjekt: 

vurdering for læring og 

dysleksivennlig skole 

 

Skolen fortsetter påbegynt utviklingsarbeid 

og er godt i gang dette skoleåret.  

Rektor 

23/19: Skolemiljø: Olweus og 

TL-programmet 

 

Olweus: Vi har hatt nytilsattkurs for alle 

ansatte som ikke har hatt dette kurset.  

Blakstadheia skole er nå blitt medlem av 

trivselslederprogrammet. Dette har vært 

ønsket både fra elever, lærere og ledelsen. 

Det avholdes TL kick-off  

Rektor 

24/19: Høstarrangement i 

samarbeid med skolen, 

barnehagen, elevrådet og 

FAU på ettermiddagen 24 

oktober.  

Infosak Skolen 

Barnehagen 

Elevrådet 

FAU 

25/19 Budsjett:  

Blakstadheia skole er nå 

«permanent». Dette 

medfører at vi gradvis bør 

oppgradere lokalene og 

uteområdet. Vi må lage 

en plan for dette. Vi ser 

også at vi trenger mer 

plass. Vi mangler bla. alt 

av spesialrom som: 

musikkrom, K&H- rom 

(med mulighet for sløyd), 

skolekjøkken, grupperom 

og møterom.  

En ser for seg en brakkeløsning som skal 

avlaste plassmangel for skolen på kort sikt. 

Skolen skal i samarbeid med skolesjef og 

teknisk utarbeide en plan for å drive dette 

arbeidet.  

Når det gjelder uteområdet har vi jo et 

naturlig flott uteområde. Vi vil beholde 

naturen og flaggheia slik den er. Vi ser 

imidlertid at vi trenger flere runser. 

Klatrestativet bør byttes ut. Vippa bør flyttes. 

Elevene ønsker seg basketkuver, 

bakketrampoline, karusell, og sklie.  

Rektor 

 

 

Rektor utarbeider 

en plan for 

uteområdet med 

kostnadsoverslag.  

 

26/19: Skoleruta Skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023 ble 

godkjent. Ingen kommentarer.  
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27/19 Saker fra FAU Ingen saker 

 

 

 

28/19 Eventuelt 

Vi diskuterte 

julegudstjeneste og 

utfordringer ifht. å 

arrangere dette på 

kveldstid.  

BHS har tidligere hatt en tradisjon der en 

arrangerer julegudstjeneste på kvelden. Det 

gjennomførte vi også i fjor. Da tolket vi det 

slik at så lenge det er et frivilling 

arrangement, utenom skoletid, trenger en 

ikke å ha et likeverdig tilbud til de som av 

ulike grunner ikke ønsker å delta på et 

religiøst arrangement. Men slik er det ikke. 

Skolen kan ikke arrangere noe som 

ekskluderer noen fra å delta. Dersom skolen 

skulle kunne fortsette å arrangere 

julegudstjeneste på kveldstid, må skolen tilby 

et likeverdig alternativt opplegg samtidig, for 

de som ikke ønsker å gå i kirka. Skolen har 

drøftet denne problemstillingen med de 

ansatte og da kommer vi til den konklusjonen 

at for å holde oss innenfor opplæringsloven 

må vi arrangere julegudstjenesten på dagtid 

og tilby et alternativt opplegg for de som 

ikke ønsker på delta i gudstjenesten. Foreldre 

vil fremdeles være velkomne til å delta på 

julegudstjenesten.  

 

 

 

Ref. Vivian Lorentsen, rektor BHS 

 

 

 


