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Nr Protokoll 

16/21 Konstituering 

Vedtak:  

Leder: Hilde Enger Haugen  

Nestleder: Marte Fredriksen 

17/21 Årshjul. (vedlegg) 

Møtedatoer: 

18.10.21: SU 

17.11.21: Fellesmøte SU skolene i Nannestad 

29.11.21: SU 

7.2.21: SU 

9.5.21: SU 

Fellesmøte SU skolene i Nannestad (ikke fastsatt) 

Møtene i SU kl. 17-19.  

18/21 Skolens trivsels- og ordensregler (vedlegg) 

Forslag til reviderte trivsels- og ordensregler ble lagt fram.  

Vedtak: 

Trivsels- og ordensregler for Maura skole ble enstemmig vedtatt. 

19/21 Pedagogisk utvikingsplan for Maura skole 2021/22. (vedlegg) 

Planen ble gjennomgått.  

Vedtak: 

Planen ble tatt til orientering 

20/21 Skolemiljø 

Overgang til grønt nivå har gått greit for de fleste. Det følges ekstra med på elever som går alene i 

friminuttene.  

Trivselslederne og fadderordningen har kommet i gang.  



Noen av uteapparatene har feil og mangler og enkelte husker er fjernet. Det er tatt kontakt med firma 

som kan reparere dette. Skolen venter på å få pris på dette arbeidet.  

21/21 Kløvberget aktivitetsløype, status og videre framdrift. 

I møtet ble det orientert om at saken er utsatt. 

Vedtak:  

SU støtter uttalelsen fra FAU.  

 

«Maura Skoles FAU ønsker å bidra med et høringsinnspill angående Kløvberget Klatreparks fremtid. 

Vi sendte frem et noe forhastet innspill tidligere i september, da svarfristen var overraskende kort. 

Siden vi nå har fått vite at saken skal opp i kommunestyret 27.10.21, ønsker vi å fremsende ytterligere 

innspill i saken. 

Maura skoles FAU har under FAU møtet 13.oktober hatt saken oppe til diskusjon. 

Vi er veldig glade i parken vår. Den er et yndet utfluktssted i både helger og ferier. Både barnehage- 

og skolebarn nyter godt av den som turdestinasjon på ute-/turdager i hverdagen. Det er mange barn 

som sokner til Maura og benytter parken, og den representerer et fristed også for voksne, med sin nære 

beliggenhet, med tilknytning til turstien, fin utsikt og gode grillmuligheter. Plassen er en av Mauras 

perler, som befolkningen setter stor pris på. Vi undrer oss derfor over utviklingen i saken knyttet til 

vedlikeholdsutfordringene, for et tilbud som i så stor grad benyttes av kommunens befolkning, og som 

er et godt tilbud for å fremme både fysisk aktivitet og utendørsaktiveteter. 

 

Oppvekst- og kulturutvalget har bedt om en høringsrunde, der berørte parter får gitt innspill på tre 

ulike alternativer: 

1. Rehabilitere anlegget 

a. Er definitivt FAUs ønskede handlemåte. Fordelene ved parkens innretting vil vanskelig 

kunne erstattes på ny lokasjon. 

b. FAU har i dialogen via SUs kommunerepresentant i over et år, formidlet en vilje til å delta 

i dugnadsinnsats for å sikre deler av rehabiliteringen. 

c. FAU ønsker å fremme et økonomisk tilbud til kommunen. FAU ønsker å bidra med 

25.000,- hvert år de neste 5 år, for å sikre reparasjon og vedlikehold i samarbeid med 

kommunen.  

d. En tilpasset rehabilitering med fjerning av noen (ikke alle) av de mindre apparatene, kan 

være en mellomløsning, hvis dette er økonomisk besparende. Ziplinen må få bestå. 

e. Kunne tilgangen vært sikret for fremtiden og forbedret med ny og mindre bratt skogsbilvei 

inn fra vest (fra Holkebyveien)? 

2. Fjerne anlegget 

a. Det blir lite kultur av nedleggelse! 

b. Alternativet vil naturlig nok fjerne en populær fritids- og helgeaktivitet for Mauras og 

Nannestads befolkning. 

c. Dette vil igjen kunne kjennes som en nedprioritering av Maura. Vi kjenner på lite 

fremgang i skoleutbygging og sikring av skolevei. Som kommunens kanskje størst 

befolkede tettsted, kjennes dette som en del av trenden med å vri innsats bort fra Maura og 

over til Nannestads kommunesentrum. 

3. Fjerne anlegget og sette det opp på nytt strategisk sted i Maura 

a. Skulle ikke rehabilitering av eksisterende park være mulig, må dette bli valgte handlemåte. 

b. En skepsis eksiterer til løsningen, med tanke på tidsforbruk for å få på plass 

godkjenninger, gjøre nye sonderinger for plassering med muligheter og begrensninger. 

Alternativet fryktes å ta lang tid å sette ut i livet, med fare for å "renne ut i sanden" og 

begrense tilbudet i lang tid fremover. 

 

Vi opplever at Maura kunne hatt en modernisert lekepark i tillegg til klatreparken. Skolens apparater 

er kun delvis tilpasset de minste barna. Jessheims nye innsats i tilknytning til storsenteret, synes som et 

godt og meget vel ansett alternativ.  

FAU stiller seg noe undrende til kostnadsberegningen anslått i høringsutspillet. Det synes som et 

meget høyt årlig beløp, og vi kunne ønske oss noe innsikt, eller utdypende forklaring for det 

økonomiske grunnlaget for beregningen. 



 

Som en kuriositet, reagerte egne barn med vantro over forslaget om nedleggelse. Kløvberget ligger 

våre hjerter nært. Vi håper at kommunen vil satse tilstrekkelig på parken vår, for å fremme 

helsefremmende uteaktivitet for en stor andel av Nannestads befolkning. « 

 

22/21 Foreldreundersøkelsen. 
Leder, nestleder og rektor ser på hvilke spørsmål som skal være med. 

Undersøkelsen tas i vårhalvåret.  

23/21 Økonomi 

Periodisering september:   

Lønn: 72,4%  

Utgift inn/ut: 75%  

  

Pr. 30.9.2021  

Skole:  

Lønn:                                kr – 616 664,92  (74,37%)  

Forbruk (lønn/utgifter):    kr – 1 206 356,37 (75,88%)  

Inntekter:                          kr.   1 193 350 (99,03%)  

  

Totalt skole: -13 006 (73,85%)  

  

SFO:  

Lønn:                                kr. - 75 891,70 (75,09%)  

Forbruk (lønn/utgifter):    kr    54 835,00 (71,5%)  

Inntekter                            kr   -64 887,20 (72,57%)  

  

Totalt SFO: kr - 10 051,65 (68,58%)  

  

Totalt skole/SFO: kr – 23 057,59 (73,71%)  

 
Sykefravær: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 egenmelding sykmelding Totalt 

2021 1-8 dg >8 1-16d 17d-8 u >8u  

Januar 2,82 0,8 1,56 2,10 6,10 13,38 

Februar 1,45 0 4,65 3,42 4,03 10,55 

Mars 3,09 0 1,03 0,69 3,32 8,12 

April 0,91 0 0,74 0,31 1,21 3,17 

Mai 2,46 1,92 1,85 1,52 7,73 15,48 

Juni 1,31 0,00 0,4 2,4 6,58 10,69 

Juli 0,00 0,00 0,00 13,86 10,15 11,87 

August 1,67 0,31 0,19 0,32 1,6 4,09 

September 2,34 0,8 1,77 1,22 0,12 6,25 

 egenmelding sykmelding Totalt 

 1-8 dg >8 1-16d 17d-8 u >8u  

2018 1,39 0,13 0,8 0,89 6,9 10,12 

2019 1,81 0,11 0,75 0,91 7,19 10,77 

2020  1,9 0,27 0,79 2,01 5,25 10,21 

2021 (til og med 

september 

2,10 0,46 1,14 4,63 4,67 10,01 



24/21 Nytt fra 

• Elevrådet 

Elevrådet har hatt et møte. Leder har vært på EKOM- gruppemøte.  

Det er kjøpt inn nye nett til fotballmålene for pengene fra EKOM.  

• FAU 

Det har vært et møte i FAU denne høsten.  

I stedet for åpen kveld ønsker FAU å arrangere noe utendørs 1.desember.  

Barnevakten kommer i februar til 3., 4., 5. og 6.trinn. 

25/21 Eventuelt 

SU ønsker ansvarlig for utbygging ved Maura skole om å komme på SU-møte 29.11.21 for å orientere 

om framdrift i planene. 

 


