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 Referat  SU-møte, Onsdag 20. oktober  kl 18.00.  

 

Til stede: May Blengsli, Kim Lund, Sari Budahl, Kjetil Moelv, Edvard Moen, Jana Vogel 

(referent) 

 

Saksliste: 

 

1) Konstituering 

Utsettes pga for stort forfall  

 

2) Orienteringssaker fra rektor 

a) Budsjett / stillinger 

Avd oppvekst har i sin helhet forbrukt 93,6% av årets budsjett, forbruk innen 

Grunnskole ligger på 90% og drifter stortsett etter budsjett. Det ventes overføring av 

diverse refusjoner (IMDI, Udir.) 

Skolen får øremerkete tilskudd (utenom budsjett) som går til elever med ekstra behov 

for opplæring. 

Skolen har fått tildelt midler til svømmeopplæring, blir høyst sannsynlig brukt 

innenfor ordinær svømmeopplæring i gym-timene. 

Vikar-budsjettet er veldig høyt bl a fravær ifm covid-19 regler. 

SFO- budsjett er omtrent i balanse. Inntekter er gått noe ned ifm redusert avgift for 

lavinntektsfamiliers. 

 

b) iPad elever 1-4 trinn, status IKT prosjekt. 

alle elevene på småtrinnet (1.-4.) har nå ipad, lærerne og fagarbeidere har fått 

opplæring gjennom Eppelhuset. Ipadene brukes flittig i undervisning. 

 

c) Digitale læremidler 

Gjennomført innkjøp av lisenser til digitale bøker. Skolen bruker skolestudio.no 

(Gyldendal forlag). Naturfag og samfunnsfag er heldigitale fag (uten fysiske bøker) 

 

d) Trivselsreglement / kontrakt PC/iPad 

Revidering av trivselsreglene for bruk av pc/ ipad hjemme til skolearbeid. Forslaget 

skal til FAU/ SU, godkjennes av kommunestyret, deretter endelig kontrakt (mellom 

skole og foresatte). Info om plikter/ retigheter sendes til foresatte via Visma. 
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3) SFO – reduksjon i foreldrebetaling  

Se under 2a) 

4) Sosiale arrangementer for elevene 

FAU foreslår nyttårsfest for ungdomstrinnet. Må avklares med lærerne. 

 Klassekontakter bør ha fokus på sosiale arrangement innad i klassene. 

Forslag fra SU:  

- Skolen arrangerer påske kafe for hele skolen 

 -Det gjenopptas kafe (med kulturelle innslag salg av produkter laget i kunst og håndverk, 

m.m) ifm FN-dagen (hele skolen) 

- sjakk-turnering 

- Arrangement innenfor kunst og håndverk (som motvekt til idrettslige arr.) 

Hva ønsker elevene selv? Hva skal FAU/ SU hjelpe med? Edvard (elevrepresentant) 

bringer dette videre til elevrådsmøtet 

 

5) Trygg skolevei. 

Kommunen har fått midler til utbedring av skolevei: kr 900.000. 

 

6) SPLEIS aksjon, søknader til frivillige organisasjoner. 

Ronny har sendt søknad til ulike bedrifter i Lødingen, så langt er det kommet inn  

kr 22.000. 

Det er opprettet en SPLEIS -aksjon til innkjøp av lekeapparater. Den kan deles på FB, 

Sari skal gi beskjed videre. 

 

7) Skolemiljø / Ungdata / elevundersøkelsen. 

Skolefaglig rådgiver (Yngve N.) koordinerer ungdata undersøkelsen. Det skal jevnlig 

gjennomføres elevundersøkelse på skolen. Resultatene skal synliggjøres for kommunen i 

faste intervaller -> få et system. 

 

8) Eventuelt 

Fokus på sosiale arrangement under neste møte – hva kan gjennomføres?  

 

 

Neste møte: onsdag, 10.november 2021  (FAU: tirsdag, 9.november)  

 

 

   

    

 


