
Referat SU-møte 

 

Tid: Tirsdag 04. mai kl 18.00.  

Sted: Klasserom u-trinn 2. etg, Lødingen skole.  

Til stedet: Tonje Eriksen, Kjetil Moelv, Ann-Kristin Heimly, Kasper Jakobsen, Kine Pedersen, Kim Lund, 

Mohamedreza, Ellen Bjørnsen, Vibeke Tveit, Jana Vogel (referent) 

Saksliste:  

1) Orienteringssaker fra rektor  

a) Budsjettregulering skoleåret 2021/22 – nye stillinger utlysning  

Skolen har behov for økte ressurser ifm tilflytting av elever med særskilte behov og elever som 

har fått sakkyndig vurdering hvor assistent/ spesialpedagog anmodes. Dette gjelder elever på flere 

klassetrinn. På kommunestyremøte i juni vil dette tas opp som sak for bevilgning av midler. 

Skolen vil ha et behov for 2,2 – 2,4 årsverk. 2 lærere går over i pensjon mens 2 lærere flyttes fra VO til 

skolen. En tredje lærer (Yngve N) har fått stilling som skolefaglig rådgiver. I tillegg er 1 stilling ledig.  

b) Visma timeplan 

Det foregår en implementeringsprosess. Når den er avsluttet vil alt være digitalt for å effektivisere 

driften av skolen. 

c) Videreutdanning for lærere/lærerspesialist  

Fra høsten av vil 1 lærer går på videreutdanning innenfor kunst og håndverk. Skolen har hatt behov 

for faget lenge. 

Sissel Olsen (inspektør) starter på rektor/lederutdanning. 

Faste tar videreutdanning innenfor IKT (lærerspesialist). Han har ansvar for IKT undervisning for 

elever og lærere. 

En lærer på VO skal også ta videreutdanning. 

d) Miljøterapeut til kommunedirektørens stab fra 01.05.21  

Miljøterapeuten skal over til staben til kommunedirektøren, men fortsetter å ha kontor på skolen. Det 

faglige ansvaret vil ligge hos skolefaglig rådgiver. 

e) iPad elever 1-4 trinn, status.  

Software installeres. 

Fra høsten 2021: opplæring av lærere og elever på småtrinn og personell på SFO for å forbedre det 

pedagogiske opplegget. 

2) SFO – reduksjon i foreldrebetaling  

Penger er blitt refundert til foreldre. Reduksjon betyr mindre inntekter for skolen. Budsjettregulering 

blir nødvendig. 



3) Utleie Lødingen skole, prisregulativ.  

For å kunne leie ut skolen må kommunen vedta et prisregulativ. Lag og foreninger som driver for barn 

unntas fra betaling. 

Renhold av storsalen: ble betalt av skolens budsjett i 2020. Etter teknisk etat overtok renholdet ble 

storsalen ikke vasket. Det har blitt sendt henvendelser og klager, men det er ingen fremgang i saken. 

Bl.a. klarer personer med allergi ikke å oppholde seg i storsalen. 

4) Sosiale arrangementer for elevene. Vedtak gjort i FAU.  

Ellen ønsker å sette i gang aktiviteter i og etter skoletid. 

FAU har vedtatt følgende arrangement: 

-  halldag < 50 pers. 

- skolekino < 100 pers 

- innendørs skolekonsert < 100 pers 

- vårball (ikke avgjort enda, det ventes på beskjed fra beredskapsgruppa) -> Kjetil sender nytt 

forespørsel til kommunelegen/beredskapsgruppen. 

Det ønskes også å arrangere noe for lærerne som takk for innsatsen de har vist under korona-tiden. 

Skole-hjem samarbeid: etter skolestart til høsten 2021 skal «gamle» og populære tiltak gjenopptas. 

5) Trygg skolevei.  

Dette har blitt snakket om i mange år, det ble laget en plan, men det har ikke skjedd noe hittil. 

Trygg skolevei skal opp på kommunestyremøte den 20.05.2021. I denne sammenheng oppfordres 

foreldre til en markering utenfor rådhuset med plakater «trygg skolevei NÅ» for å synliggjøre 

behovet. Bladet Vesterålen skal informeres. 

Leder for SU (Tonje Eriksen) sender brev til administrasjon og kommunen for å minne om: 

 - trygghetsvandring har pekt på mange ting som mangler: skilting, merking av overganger, 

lys. 

Tonje tar også ansvar for å sende et info-brev om aksjonen til alle foreldre. 

6) SPLEIS aksjon, søknader til frivillige organisasjoner.  

SU-midler ble fordelt til klassetrinn. 

Mellomtrinnet ønsker å kjøpe et karusell/disse-stativ, men har ikke nok penger. 

Ellen har sendt søknader for økonomisk støtte til diverse foreninger i kommunen. 

SPLEIS aksjon: økonomiavdeling i kommunen har gitt klarsignal. Leder for elevrådet (Martin Gärtner) 

har ønske om å starte denne aksjonen. Kjetil avklarer med Martin om at han kan sette i gang. 

7) Skolemiljø og elevsaker.  



Det har eskalert i skolegården med flere hendelser, med samtaler med elever og foreldre som følge. 

En av årsakene kan være corona-reglene som har innskrenket fritidsaktiviteter for barn og unge, og 

frustrasjon hos enkelte er stor.  

Det skjer ødeleggelser i skoleområdet; utgifter for reparasjon går ut over skolens budsjett. Tendensen 

er økende. 

Situasjonen krever økt samarbeid med foreldgruppen som på sin side må øke innsatsen. 

SU etterspør tilstedeværelse av politikontakt (Trond Olsen). Politiet hadde planer om å komme til 

Lødingen skole, men vises ikke. Rektor foreslår at leder for SU (Tonje) tar kontakt med Trond Olsen og 

etterspør deres oppmøte. 

Skolemiljø ute – Elevrådet bes om å ta følgende videre til diskusjon: 

Det er mye krangel om regler på kanonballbanen  

➔ Kan elevene bli enige om et regelsett? 

➔ Er det nok voksne ute? 

➔ Hvordan skal vi være mot hverandre? 

 Sosiale tiltak i klassen som involverer foreldre er et viktig tiltak og er lov igjen å gjennomføre. 

 

8) Eventuelt 

Tonje pva SFO-ansatte: De er bekymret for at enkeltvedtak ikke følges opp.  

 Svar: når PPT starter en utredning tar det tid til sakkyndig vurdering foreligger og ressurser 

økes. Søknadsprosess for nyansettelse og budsjettreguleringer tar tid i tillegg. 

Kan det være en mulighet å ansette personer midlertidig inntil vedtak tas i kommunestyret? SU 

ønsker å støtte skolen med sin tyngde og påvirkningskraft. 

Ann-Kristin (skole) – ønsker tidligere innkalling til SU-møte for å kunne ta opp saker med kollegaene. 

Vibeke (SFO) – ønsker ekstrastøtte til SFO mtp nye fremmedspråklige elever. 

- SFO sommer >5 for å holde åpnet. 

- 1.august blir SFO-oppstart for 1.klassinger 

Kim – etterspør orientering om tilsynsrapport for spesialpedagogikk. Kort oppsummering fra Kjetil: 

noen mindre pålegg er kommet etter tilsynet. Rettelsene ble sendt innen fristen (31.03.21) Rapporten 

ligger tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside. 

Kjetil – veldig lite fravær blant lærerne. Tyder på trivsel blant de ansatte. 

 

Nytt møte – fellesmøte: 8.juni 2021 

          


