
 

Nannestad kommune 
Nannestad ungdomsskoleskole 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Samarbeidsutvalget  

Møtested:  Nus 

Dato: 28.01.2020 

Tid: 18.00 

 

Tilstede 

Navn Funksjon 

Espen Andre Røsten Haukeland Leder 

Toril Løvstad Eik Repr. foresatte 

Hege Knutson Røtterud Repr. foresatte 

Håkon Snortheim Politisk repr. 

Nina Skyrud Repr. ansatte 

Ian Siggers Repr. ansatte 

Monica K. Solvåg Repr. andre ansatte 

Tom Talgø Elevråd 

Abir Abdalla Elevråd 

Alf-Henning Moland Rektor/ referent 

 

Forfall 

Navn Funksjon 

  

 

Vara 

Navn Møtte for 

  

  

  

 

Underskrift: 

Espen Andre Røsten Haukeland 

Nannestad ungdomsskole, 28.01.2020 

 

 

 

Alf-Henning Moland 

referent 

  



SAKSLISTE 

Saksnr Innhold 

20/01 Godkjenning av protokoll fra sist møte 03.12.2019, og innkalling til møtet 28.01.2020 

20/02 Informasjon fra rektor 

20/03 Saker fra elevråd. 

20/04 Saker fra FAU. 

20/05 SU reglement 

20/06 Økonomi 

20/07 Årshjul 

20/08 Eventuelt 

 

Nr Protokoll 

20/01 Samarbeidsutvalget godkjente referat fra møte 03.12.2019 og innkallingen til møtet 

28.01.2020 

20/02 

 

Rektor informerte om personalstatus: Skolen vil trenge et antall nye lærere fra skolestart 2020. 

Grunnen til dette er permisjoner og for å fylle opp stillinger til lærere i videreutdanning. 

Skolen har utlysning ute i forhold til fagene: Norsk, matematikk, engelsk gjerne i kombinasjon 

med tysk, fransk, naturfag, kroppsøving og/ eller spesialpedagogikk. Utlysningen varer til 

9.2.20. pr d.d er det flere søkere med relevant utdanning.  

I perioden desember og januar har skolen prioritert arbeid med temaene vurdering/ eksamen og 

fagfornyelsen. 

Målet med økter om underveis og sluttvurdering: 

Bevisstgjøring av Vurdering for og av læring. 

- Få oversikt over rutiner for terminoppgjør. 

   ○ Forskrift til opplæringsloven kap 3 

- Individuell vurdering i grunnskolen og      videregående opplæring 

   ○ Interne frister/prosedyrer 

- Få forståelse for regelverk for sluttvurdering og hva underveisvurderingen har å si for dette. 

 

Arbeid med fagfornyelsen: Fokus på en treårig plan, når prioriteres hva og hvordan vektlegge 

kjerneelementene både i planleggingsfasen og direkte ut mot elevene. 

 

Samarbeidsutvalget tar rektors informasjon til orientering. 

 

20/03 Elevrådet meldte inn følgende saker: 

- Ønske om mer og billigere mat 

- Hygiene på kantina 

- Ønske om at gymsal kan åpnes i friminutt 

- Ønske om tilgang til klasserom i friminutt 

- Mer fokus på mental helse 

- Flere klokker på skolen 

- Tilgang på telefon i skolehverdagen 

 



Rektor drøfter sakene med elevrådet og kommer med tilbakemelding i neste møte. 

20/04 Fau meldte inn en sak i forkant av møtet: 

- Styret i fau er litt usikre på om vi må endre noen retningslinjer for juleballet 2020, 

blant annet en klarere retningslinje på hva vaktene kan gjøre og hva dem har lov til.  

- Også er det kommet tilbakemeldinger på at antall elever under sammenkomsten på 

kommunehuset blir uoversiktlig, drøftet litt løst om ballet kanskje bør deles i to, evt 

bare en trinn som har juleball.  

Det er tidligere utarbeidet retningslinjer for foreldrevakter. Disse bør evalueres før neste 

skoleball. Rektor tar en drøfting med elever og ansatte i forhold til antall klasser som skal være 

med på skoleballet. 

20/05 Samarbeidsutvalget gjennomgikk reglement for Samarbeidsutvalg 2019-2023. Su har på 

nåværende tidspunkt ikke vedtatt et eget reglement i påvente av avklaringer som må gjøres 

politisk. Vi følger opp saken på neste møte. 

20/06 Rektor orienterte om foreløpig økonomisk resultat for 2019. Skolen har et mindreforbruk på kr 

643000, tilsvarer 98,77 %. Skolen har hatt et mindreforbruk i forhold til skyssutgifter, som er 

hovedårsaken til resultatet.  

Sykefravær pr. 2019: NUS = 6,08%, Nannestad kommune = 6,16% 

Samarbeidsutvalget tar informasjonen om økonomi til orientering. 

20/07 

 

 

Samarbeidsutvalget ved Nannestad ungdomsskole kommer til å følge tidligere utarbeidet 

årshjul, som tidligere driftsstyre.   

 

 
20/08 Ingen saker under eventuelt. 

 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 

 

 
- Saker fra elevrådet 

- Reglement for samarbeidsutvalget 

- Rutiner for juleball 

  

 

        



Neste møte: 17. mars 2020 klokken 18.00 

Referent: Alf-Henning Moland 


