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MØTE NR:  4 
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SAKSNR.: 11/01112 
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Møtedeltakere:  Wenche Lynnebakken (A), Maria Prestø (Lærer), Marius (elevråd 9), Maja (elevråd 
10), Katja B.P.Elgstøen (FAU), Sverre Johannessen (NITKOM)  
 
Forfall: Kari-Mette S. Glømmi (Lærer), (elevråd 8), Ida Constanse Sund (FAU),  Egil Hjorteset 
(NITKOM). 
 
Referent: Sverre Johannesen   
 

 

ANSVARLIG:  
SAKSBEH.: Sverre Johannessen 
 

Sak 21- 21/22 Godkjenning av innkalling. 

OK 

 

 

Sak 22- 21/22 Saker fra elevråd. 

- 9. trinn. Mange som spiller fotball, problemer med fotballene. Wenche har en sekk med baller på 

kontoret, som kan hentes. Mange vurderinger men få tilbakemeldinger. Mye vikarbruk. 

Tilbakemeldinger som elever savner. Ikke så stor interesse for leksehjelp blant elevene på trinnet. 

- 10. trinn. Ikke så mye fra 10. trinn nå. Elevrådet på 10. trinn har forsøkt å få til en leksehjelp, men har 

vært vanskelig å få til.   

- Forslag om at det kan serves noe mat eller påfyll for å se om det påvirker interessen, eventuelt andre 

sosiale tiltak. Etter skolen kafe? Kanskje større interesse dersom det er lærere og konkrete team det gis 

hjelp i? Hva ønsker elevene selv? Prøve å flytte leksehjelpen på mandager? 

 

 

Sak 23- 21/22 Saker fra FAU. 

- FAU har møter en gang i måneden, for å få kontinuitet i ting. Hva er det vi trenger å gjøre på møtene, 

mer diskusjon i møtene, og at informasjon tas utenom møtene. Har delt FAU i ulike team med ulike 

ansvarsområder. Ett team «synlige voksne» som jobber med å få foreldre til å være synlige voksne i 

nærmiljøet for å bidra til trygghet. Er i planlegging og tenker å spikre planene i neste FAU møte. Viktig 
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å få det i gang nå som det blir varmere i været. Ved å komme i gang vil man få erfaringer om hvordan 

dette tiltaket fungerer og bli bedre kjent med hva som rører seg. Ikke meningen å bli nye natteravner, et 

mer lavterskel tiltak gjort av foreldre på skolen. Tar kontakt med utekontakten for å samarbeide med 

dem. 

- Et team har ansvar for sponsormidler til sosiale tiltak. F.eks skidag i Varingskollen. Elevrådet fikk det 

til selv i år, men det kan være fint å samarbeide med dette. Kan være lurt å også ha kontakt med lærere 

på valgfaget innsats for andre. 

- Team skolemiljø. Dette teamet jobber med hvordan FAU kan samarbeide mer med elevråd, og 

samarbeide med skolen. Forslag om NUS dagen ved skolestart, som et sosialt tiltak for elevene og 

samarbeid mellom skolen og FAU. Mange ideer om det. Blande grupper på tvers av trinn kom som 

forslag fra elevrådsrepresentant. Ulike typer leker, oppgaver. Må være satt før sommerferien. Må ikke 

ha for høy terskel på planen for dagen, viktigst å forsøke å få det til. Vi trenger flere aktiviteter og tiltak 

på tvers av trinn. Skolen og elevrådet er positive til forslaget. Hvordan kan vi få involvert elever i 

gjennomføringen av en slik dag? Trenger tips til aktiviteter som er gøy, ufarlige og morsomme og gøy 

for alle.  

- Ønske om at FAU representanter velges før sommeren og deltar i første møte i FAU allerede i vår. FAU 

leder skal være med på foreldremøte for neste års 8. trinn, som er 9. juni kl. 18.00. 

- Viktig å utnytte det at skolen har ressurssenteret og innføringsklasse, som gjør at mangfoldet er større 

på skolen. Mange elever er flinke til å inkludere andre, og det legges til rette for det i ulike 

sammenhenger. I kantina, matpause, fotballspilling og besøk. Viktig å bli sett og være en del av 

fellesskapet. 

 

 

 

Sak 24- 21/22 Saker fra politikerne. 

 

- Vedtak om å styrke skolehelsetjeneste. 

- Midler til psykolog som skal jobbe med systemarbeid og kompetansestøtte inn mot ungdomsskoler. 

- Ny samarbeidsavtale mellom kommune og politi om SLT arbeid, som er arbeidet med å jobbe 

forebyggende i kommunen.. 

- Kvalitetsmeldingen viser at tallene er stabile i grunnskolen og jevnt over gode. Samme 

utfordringsområder som tidligere, der blant annet elevmedvirkning og motivasjon er to områder vi må 

undersøke og jobbe med videre. 

 

 

Sak 25- 21/22 Skole: Informasjon om avslutning av skoleåret 

 

- Litt annerledes avslutning for 10. trinn, siden eksamen også i år ble avlyst. Forsøker å få til variert 

undervisning.  

- Flere tverrfaglige prosjekter som er planlagt og gjennomført, blant annet Nittedal 2050 på 8. trinn. Dette 

er et prosjekt der elevene har jobbet i en uke med å tenke løsninger for framtidens Nittedal. De har hatt 

besøk fra ordfører og journalist fra Varingen, bygget modeller i ulike materialer og i Minecraft, og 

presentert sine ideer og en utgave av Varingen fra 2050.  

- 9. trinn skal ha overnattingstur.  

 

 

Sak 26- 21/22 Evaluering av årets arbeid i SU 

 

- Må få til bedre sammenhenger og samarbeid mellom de ulike organene i skoledemokratiet. 

Klassemøter, elevrådsmøter, SU- møter og FAU- møter.  

- Få satt årshjul og møtetider helt på starten av året. 

- Få til engasjement og jobbe med saker som oppleves som viktige og relevante. 

- Få hyppigere, kortere og flere faste klassemøter og elevrådsmøter. 

 

 

 

 

Sverre Johannessen       25.04.2022 

  


