
 
Halsa skole 

 

Referat SMU/SU 4. oktober 2018 
 

Tilstede: Bjørn Kristian Kildal, Håkon Olsen, Sandra Hansen, Tetyana Pedersen, Vera Nymo, 

Yvonne Birkelund, Mona Mork 

Ikke tilstede: Lona Jørgensen(elev), Julie Aag(elev)Kai Nymo(Politisk), Ken Henry 

Solhaug(Politisk) 

H 18/1 Godkjenning av innkalling 

Ok 

H18/2 Valg av leder/sekretær 

Leder: Bjørn Kristian Kildal 

Sekretær: Yvonne Birkelund 

H18/3 Møteplan 

Vi skal ikke ha så mange møter som det var satt opp i fjor. Det blir to på første semester og to 

på andre semester. Skal avtale med politikerne når det passer for dem. Viktig at politikerne 

blir med på disse møtene. 

H18/4 Gjennomgang av virksomhetsplaner 

SFO v/Vera:  

Utarbeidet av SFO lederne i nettverket for SFO. Det er laget en felles mal for alle SFO.  

Det er pr. tiden lite barn på SFO Halsa. Det er 10 barn + 2 barn som er elever fra 

Holandsfjorden som venter på skoleskyss. Planen blir lagt ut på nett, tas opp med foreldre 

som har barn i SFO. Mandag og fredag avslutter småtrinnet 12.50 og da kan det være opptil 

26 barn frem til kl. 14.05. Mange som har fått seg busskort og er og venter på bussen. Det er 

ikke nok bemanning for å få gjennomført dette etter jul. 

Skolen v/ Mona 

Virksomhetsplanen har utgangspunkt i en strategiplan fra oppvekst som er på fire år. 

Har hatt en gjennomgang på hvor man ligger i forhold til strategiplanen nå etter tre år, skal 

begynne på det fjerde og siste.  

1. Vi er godkjent som helsefremmende skole. Vi var nummer to i kommunen med denne 

godkjenningen. 

2. Vi er godkjent som trafikksikker skole. Vi har laget en plan som ble sendt til 

godkjenning. I vår var det tre lærere fra Halsa skole som var på et sykkelkurs i 



forbindelse med Trygg Trafikk. Her fikk de litt annen innsikt i hva vi måtte ha med i 

en slik plan. Derfor er planen lagt til redigering. 

3. Skolen er ferdig i LMP, den var ferdig våren 2018. Men initieringsfasen er ikke ferdig, 

vi fortsetter med å gå gjennom det som ikke er kommer i ryggmargen til skolen. Vi har 

noen planer som bør utarbeides og styrke andre områder. I tillegg satser oppvekst på 

læringsmiljø på alle skolene. Så Halsa skole er med i et læringsmiljønettverk som 

drives av en nettverksgruppe. 

4. Skolen skal tilby frukt via Frukt.no, men det er ikke mange foreldre som benytter seg 

av dette tilbudet. Skolen har fundert på dette.  

Fikk et tips fra Sandra: På frukt.no kan man ikke velge frukt. Det er frukt.no som 

velger. Og da kan det bli mye frukt som mine barn ikke liker, og det orker man ikke 

betale for. Skal sjekke dette opp mot frukt.no. I tillegg ta dette opp som en sak i FAU.  

5. Vi har forbedret listen over de 60 min fysisk aktivitet som elevene skal ha om dagen. 

Ansatte har vært på kurs med Knut Berntsen og lært om ASK metoden. Den finner 

man på askbasen.no. Det er aktiviteter man kan bruke for eksempel ha et avbrekk i 

timene. 

6. Leksehjelp: I utgangspunktet er dette lagt til mellomtrinnet. Men det er ikke mange fra 

mellomtrinnet som benytter seg av dette tilbudet. Derfor har vi åpnet for at barn på 

småtrinnet som trenger ekstra hjelp har mulighet til å delta. Dette har fungert veldig 

bra i høst. Vi har elever/foresatte som har slitt med lekser hjemme, som nå mange 

ganger kun har å lese sammen. 

7. I dag ble det satt i gang foreldreundersøkelsen. Alle foresatte fikk det via sms, noe vi 

som skole håper skal gi en større svarprosent enn tidligere. For to år siden var vi bare 

på 36% svarprosent, noe som ikke gir store grunnlaget for arbeidet videre i skole. 

Rektor skal lage en sak til Facebook gruppen til FAU, der man legger ut oppfordringer 

i klassegruppene om å gjennomføre testen. Begynner gjennomgang av resultatene 

rundt 1. desember. 

8. I tillegg til foreldreundersøkelsen er det også satt i gang en lærerundersøkelse. Den 26. 

oktober er datoen for når vi skal gjennomføre elevundersøkelsen. Da blir dette gjort 

som i fjor. Rektor har gjennomføringen. 

9. Satsningsområdene dette året går mye i retning av grunnleggende ferdigheter. Vi 

jobber med dette både med språkløype og har det i nettverket tirsdag på tvers. 

10. Når det gjelder budsjett for 2018, ligger vi på et underskudd. Dette skyldes 

overforbruk på lønn. Men det tar lang tid å si opp folk i kommunale systemer, dermed 

må man utbetale lønn, som man ikke har. 

11. Budsjett 2019 viser at vi må ned 40% til på lærersiden. 

H18/5 5 års plan på uteområdet 

• Få Børre til å ta vare på smådeler til det nye stativet. Bjørn Kristian holder en dialog 

med Børre angående oppsett av stativ. 

• Det blir dugnad på huskestativet når det blir oppholdsvær. Bjørn har ansvar for dette. 

• Det siste året har vi kjøpt inn benker til alle klassene pluss dette huskestativet.  

• Året 2018/2019 blir det jobbet med ny skli, basketballkurv og utvidelse av sandkasser. 

(se 5 års plan) 

• FAU har ansvar for innsamling av midler, noe de har mange tanker om allerede. 

 



Refr. Yvonne Birkelund/Mona Mork 


