
SU- og SMU MØTE 

onsdag. 25. november 2020  

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

SU MØTE: 

1 Konstituering 

 Valg:  Leder: Roy Grønnås 

                     Nestleder: Sinan Øzdemir 

                     Sekretær: Anne-Britt Torrissen 

2.  Revidering og godkjenning av virksomhetsplan  

Rektor Laila S Loe, går gjennom virksomhetsplan for Enga skole. 

Satsningsområder  

- Inkluderende barnehage og skolemiljø - Det er kommet innspill i forhold til 

elevenes engasjement i skolesammenheng. Blir de hørt? Er det lagt til 

rette et forum der de kan ta opp saker som de ønsker å ta opp? Det er 

varierende engasjement hos elevene. Innspill i forhold til «overvåkning» av 

elevene i friminutt. Vi på skolen ønsker å være til stede for elevene, være 

synlig hvis det skulle oppstå episoder der elevene trenger de voksne og for 

å avdekke mobbing. 

- Skole hjem-samarbeid – Forventningsdokument – Foreldre er fornøyd med 

skole-hjem samarbeid. Skolen mener at foreldre bør bli litt flinkere til å 

følge opp ukeplaner, visma o.l. I forhold til de digitale kanalene som blir 

brukt i til beskjeder og kommunikasjon, prøver skolen å si noe om dette på 

foreldremøter. FAU sier hvis at de har flere barn i flere klasser, kan det 

være ulik praksis og etterlyser en opplæring på digitale plattformer. Skolen 

har snakket om at det burde være en felles opplæring av foreldre på 

Visma/Skooler.  

- Fagfornyingen:  

- SU mener at det mangler en del i virksomhetsplanen, men det er en del 

endringer i forhold til fagfornyelsen.  

 

3.  Revidering og godkjenning av ordensreglement 

− SU går gjennom eventuelle forandringer i ordensreglementet. Det er tatt bort en 

setning i punkt 9, sykefravær: “Se plan for skolefravær” og i punkt 12, bortvisning: “til 

elever på barnetrinnet”. Ellers er det ingen bemerkninger fra SU, og 

ordensreglementet er godkjent. 

 



 

4.  Budsjett – Økonomisk situasjon 

− Orientering av rektor. 

− Største andelen av budsjettet går til lønn av personale. Budsjettet er 

konsekvensjustert. Det vil si at det er justert i forhold til hvilke behov skolen har og 

dette er varierende. Budsjettet blir ikke lagt til hver enkelt enhet, men som 

Meløyskolene og med synkende elevtall, blir budsjettet lagt opp deretter. Kommunen 

selv har sagt at skolene skal sees enkeltvis, men dette blir ikke gjort. På Enga skole 

har vi fått noen midler til et lite skolebibliotek, men det har kommunen strøket fra 

skolens budsjett. Dette er noe rektor ønsker å beholde, så hun håper at det blir midler 

til dette på neste budsjett. Det blir spurt fra SU om rektor mener vi har nok voksne til å 

dekke behovet på Enga skole, og det mener rektor at skolen har. Det er også tatt 

høyde for korttids sykefravær i forbindelse med Covid-19. 

 

MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET  

1. Skolemiljø -   Uteområdet ved Enga skole orientering og videre arbeid 

− Rektor informerer.  

− Vi har fått et flott uteområde på skolen. Dette er bra for miljøet på skolen og elevene 

er mer aktiv i friminuttene. Uteområdet ble gjennomført innenfor budsjett. Det ble 

noen midler igjen, og de er tenkt å brukes på sykkelsti/akebakke. 

− Det er gått ut en ny søknad om midler til å ordne uteområdet på framsiden av skolen. 

Svaret på den søknaden er ventet i desember dette året. Det er også muligheter til å 

søke om spillemidler. 

 

2. Trafikale forhold – orientering om fremdrift buss. 

− Alt er på plass i forhold til belysning og fartsdumper. Det som mangler er forlengelse 

av autovern og oppmaling av overgangsstriper der elever skal krysse veien. Det er 

meningen at elevene skal gå av bussen ved helikopterplassen, men siden alt ikke er 

på plass, mener SMU at bussene skal fortsette som før med å gå av bussen oppe 

ved skolen. 

 

3. Skolebibliotek 

− Rektor informerer hvordan skolebiblioteket har fungert/ikke fungert. Skolen har 

gjennom Norsk kulturfond fått midler til nye bøker til skolebibliotek og er nå sånn 

høvelig oppegående. Skolen ønsker å få ferdigstilt det rommet i ungdomsskolen som 

var ment til dette formålet, men kommunen har ikke behandlet søknaden. De 

tilbakemeldingene rektor har fått, er at det ikke er behandlet politisk. Søknaden skulle 

til behandling i høst, med er ikke tatt opp. SMU tenker å følge opp dette senere. Dette 

på grunn av at budsjettet i år er krevende nok politisk. SMU tar opp tråden i 2021, 

etter budsjettforhandlingene er fullført. 

   



 

Enga skole 16.11.20 
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