
Referat fra SU- og SMU MØTE 

9/11-21 – Enga skole 

Kl. 09:05-11:00 (SMU kl. 10.00) 

Til stede: Laila Setvik loe, Kristine Elvegård, Roy H Grønås, Maria E. Olsen, Adrianne Johnsen, Sigve 

Mjølkalid, Bjørn Terje Vangen, Anne-Britt Torrissen 

SU MØTE: 

1 Konstituering 

 Valg:  Leder : Roy H Grønås 

  Nestleder: Maria E Olsen 

  Sekretær: Anne-Britt Torrissen 

2 Revidering og godkjenning av årsplan for skole og SFO 

Satsningsområder  

 Fagfornying-  

• Vurderingspraksis – motivasjon for læring 

Inkluderende barnehage og skolemiljø  

• kjennetegn på et godt skolemiljø 

o elevmedvirkning 

• samarbeid skole hjem 

Rektor informerer hva virksomhetsplanen inneholder og går gjennom planen. 

Virksomhetsplanen deles med medlemmer i forkant av første møte i skoleåret. Deles 

sammen med innkallingen 

Virksomhetsplanen godkjennes av SU. 

  

3 Revidering og godkjenning av ordensreglement 

 Rektor går gjennom ordensreglementet. Anmerker at dokumentet er for detaljert. SU 

ønsker å ha en større gjennomgang og revidering av ordensreglement på et senere møte og 

se det i sammenheng med overordnede ordensplaner.  

Endringer for skoleåret 21-22: 

Regel nr 2 endres på grunn av den nye skateparken. I denne regelen fjernes også tidligere 

spesifisering om å ikke ha med farlige gjenstander som f.eks kniv.  

2. Sykkel og skateutstyr kan kun brukes på anvist plass; sykkelløype og skatepark. Elektriske  

fremkomstmidler skal ikke brukes i skolegården eller i skatepark. Ved bruk av skatepark er 

det påbudt med relevant beskyttelsesutstyr. Hjelm, knebeskyttelse og håndledsbeskyttelse er 

et minimum ved skateaktivitet. Hjelm er påbudt ved sykkelturer arrangert av skolen og 

sykling til og fra skolen. Snøballkasting kan foregå på anvist område. 

 

SU godkjenner ordensreglementet med de endringene som ble gjort.  

 



 

4 Budsjett  

 Rektor orienterer 

 

MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET  

Tilstede. Laila Setvik loe, Kristine Elvegård, Roy H Grønås, Maria E. Olsen, Adrianne 

Johnsen, Sigve Mjølkalid, Bjørn Terje Vangen, Anne-Britt Torrissen, Sandra Bondestad og 

Dina Meløysund 

 

1 Skolemiljø 

Uteområdet ved Enga skole orientering og videre arbeid 

Sak i forhold til uteområde ble ikke gjennomgått i møtet. Flyttes til neste møte.  

 

Helsefremmende skole: Rektor orienterte kort om samarbeidsprosjekt med friluftsråd og 

Storuman kommune 

Skolen har tidligere hatt trivselsledere som har hatt til oppgave å tilby aktiviteter og dra elever 

med på lek. Det er kommet opp ønske fra enkelte lærere å starte dette opp igjen. Personalet 

er positiv til dette. Elevrepresentanter i SMU er også positiv til å prøve dette ut på ny. Viktig å 

ha voksne kontaktpersoner som har tid og engasjement til å følge dette opp og trivselsledere 

som virkelig ønsker å være det. 

SMU ønsker at skolemiljø og elevmedvirkning får et større fokus på neste møte og at vi har 

tid til å diskutere trivselstiltak.  

 

2 Skolebibliotek 

Rektor informerer om hvordan saken står. 

Politisk er det ingenting som er blitt gjort. Siste respons i denne forbindelse var våren 2020 

da det ble lovet at det skulle tas opp i budsjettmøte i 2020. Før dette hadde rektor sendt brev 

til kommunen for å etterspørre en fast ressurs til drift av biblioteket og ressurser for å få 

ferdigstilt rommet som skulle være bibliotek. Maria gjør oppmerksom på at bibliotek er tatt 

med i investeringsforslag foran budsjettmøte denne høsten. Hun vil følge opp saken 

kommunalt til politisk utvalg. 

3 Svømmeopplæring – basseng 

Enga skole har vært uten basseng siden vinteren skoleåret 2020-21.Flisene i store deler av 

bassenget er løse og bassenget er tappet for vann.  Saken i forhold til bassenget står fast og 

rektor har ikke fått noe informasjon fra kommunen om prosessen videre. I siste 

korrespondanse var forventet ferdigstilling jul 2021. Arbeidet er ikke påbegynt. 



Maria informerer hva hun vet. Det er veldig diffust på hva som skjer og når. Skolen har 

forventninger om at bassenget skal renoveres og ferdigstilles til neste skoleår, høsten 2022. 

Maria Olsen, tar opp tråden politisk. Det vil ikke være aktuelt å gå inn på ordning med 

basseng i Glomfjord igjen. Dette er prøvd ut og er en dårlig løsning som gir elevene mye 

reisetid. 

   

 

Enga skole 9/11.21 – Anne Britt Torrissen  
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