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MØTEREFERAT                     

 

 

 

MØTETITTEL: Referat SU/SMU 
 
MØTE NR: 1 
 
MØTESTED: Hakadal ungdomsskole. Teams 
 
DATO: 07.11.2022 
 
TID: 18.00 – 19.00 
 
Se bort fra disse, har med arkiv å gjøre. 
 11/036720, A20 
 

 
Tilstede: 
 FAU:   Trude Helverschou 
    Anne Kate Knudsen 
 Ped.personale:   Iselin Koivuaho Antonsen 
 Elevråd/elevstøtte: Andreas Alisøy Gjerløw  
 Andre ansatte: Magnus Vinsrud 
 Politisk repr:  Anne Glestad Lech 
 Kommunen:             Bodil Moss, rektor (ref) 
   
Forfall/ 
ikke møtt Ped.pers:   Øyvind H. Bruheim 
  
  
        
Sak 01 – 2022/23 Konstituering 
 Leder: Magnus Vinsrud 
 Nestleder: Anne Kate Knudsen 

Sekr: Bodil Moss  
 

  
Sak 02– 2022/23  Virksomhetsplan 
             Gjennomgått i grove trekk. Finleses av den enkelte til neste møte. 

- Skolen ønsker å dele utgifter til helsesykepleier med helse. 60% helsesykepleier og 40% 
psykisk helse i skolen. Ressurs til helsesykepleier er ikke økt selv om det er 50 elever/ 2 
klasser mer.  

-  
 
 
Sak 03– 2022/23  Økonomi og budsjett 2023 

Økonomi 2022. Varslet merforbruk på 1 mill, men da det ikke har vært kvalifiserte lærere som 
har søkt på stillinger og vi derfor ikke har tilsatt noen, vil merforbruket ca. halveres. Vi oppfyller 
ikke lovpålagt minstenorm for lærertetthet hverken i 2022 eller med budsjettet i 2023. Dette 
gjør at merbelastningen for lærere og assistenter blir i høyeste laget og rektor er bekymret! 

             Effektivitet kontra rovdrift 
 



  

 

 

Saksnr.: 10/1  Side 2 

Runden: 
FAU: 

- 10. klasses juleball og økonomi. Det snakkes om at ballet blir for dyrt for flere og at elever 
derfor ikke vil komme. FAU og ballkomiteer jobber for et rimeligere «julebord». Viktig at alle 
har anledning til å delta!!! 
 

Personalet: 
- Jobber mye mot hele eleven, gullgraver`n sitter i blodet. Bra samarbeid mellom kollegaer. 

Ledelsen tar av mange saker så lærer kan gjøre jobben i klasserommet. 
- Det merkes at det er to klasser ekstra, det betyr flere elever med IOP og store behov for 

tilrettelegging. I tillegg til at flere elever har behov for sosial og psykologisk veiledning blir det 
knapt med de ressurser vi har til lærere og ledelse. 

 
Elevråd: 

- Har inntrykk av at det er et godt og trygt skolemiljø 
 

 
Eventuelt:   
 
     
 
 
 
 
 
Nyttige linker: 
http://www.nittedal.kommune.no/Skoler/Hakadal-ungdomsskole/ Skolens hjemmeside. For 
informasjon se spesielt «Elevheftet» 
http://skoleporten.udir.no/ Her finnes resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen for Nittedal  
kommune   
 
 
 
Neste møte: 9. februar kl. 18.00  
 
 
   
 
 
 
 

 

ANSVARLIG:  
SAKSBEH.: Bodil Moss 
 

http://www.nittedal.kommune.no/Skoler/Hakadal-ungdomsskole/
http://skoleporten.udir.no/

