
  

 

Spildervika 10          Tlf.:  75 71 08 52 www.meloy.kommune.no/ornes-skole Org.nr.:   975 287 408 
8150 ØRNES  Nelly.Enga@Meloy.kommune.no  Side 1 av 1 
   

 

Ørnes skole 

 

 

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Ørnes skole 
Torsdag 15. oktober, kl. 19.00 -20.00 på Ørnes skole 
 

Til stede: 

 
Sak 1/20: Arbeidsoppgaver for Samarbeidsutvalget: 
Rektor presenterte hvilke arbeidsoppgaver SU kan involvere seg i.  
 
Sak 2/20: Møteplan og rutiner for innkalling: 
Møtene legges samtidig som møtene i SU, men annenhver gang. Neste møte blir 26. 
november kl. 19. Rektor sender ut innkalling med sakspapir på mail. I tillegg sendes det ut 
påminnelse på SMS samme dag. 
Leder i SU og rektor samsnakkes i forhold til saksliste. Alle medlemmene i SU kan melde inn 
saker. 
 
Sak 3/20: Virksomhetsplanen 
Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole.  Den legger felles føringer for 
virksomheten og skal sikre at skolen gir god undervisning og har ansatte som arbeider mot 
felles mål. De ansatte ved skolen plikter å gjøre seg kjent med innholdet i 
virksomhetsplanen, og retningslinjer som gis her er forpliktende for alle som arbeider ved 
skolen. Meløy kommune har satt to hovedsatsinger for alle skolene i Meløy kommune; 
Innføringen av ny læreplan og arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. 
Det var ingen andre innspill fra SU i forhold til disse satsingsområdene, men man kom fram 
til enighet om en ny visjon for skolen: 
«Ørnes skole skal være et inkluderende sted med læring, mestring og utvikling.»  
 
Sak 4/20: Valg av leder og nestleder i SU 
Leder: Thomas W. Moen. Nestleder: Marianne Morsund 
 
Nelly Undersåker Enga 
Rektor og referent 

Hva Hvem Mobil 

Politiker/repr. skoleeier Thomas Wærnes Moen 97107868 

Leder FAU Marianne Morsund 93894972 

Nestleder FAU Lise Hogstad 97006365 

Leder elevråd Vinjar Meosli  

Nestleder elevråd Rebekka Moen (forfall)  

Lærerrepresentant Vanja Jakobsen 47758559 

Lærerrepresentant Asgeir Johnsen 45058582 

Representant fra andre ansatte Tina Bang Hansen 99626725 

Rektor og sekretær i SU Nelly Undersåker Enga 48046651 


