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Innkalling til møte i Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) ved 

Ingieråsen ungdomsskole 
 

Dato: Mandag 26. september 2022 

 

Klokkeslett: 16.30-18.00 

Sted: Langbordet 

 

 

Deltakere: Gry-Janicke Nordby (leder FAU), Pia Thirud (nestleder FAU), Jonas Baadstøe Jensen 

(lærerrepr.), Michaela Sandholtet (lærerrepr.), elevrådsleder Siri Beatrice Eggen Fedje (10.2), 

nestleder elevrådet Finn Lehbrink (8.4) og Daad Gjerde (kommunalpolitisk representant). 

 

Ikke til stede: Runa Rode Bøen (ansattrepr.). 

 

Møteleder: Rektor Erling Berrum 

 

 

Saksliste SU 

Sak 01 – 22/23: Godkjenning av saksliste. Godkjent.  
Sak 02 – 22/23: Godkjenning av referat fra 9. juni 2022. Godkjent.  

Sak 03 – 22/23: Konstituering av årets SU. Årets SU er konstituert.  

 

Sak 04 – 22/23: Om Ingieråsen skole i sorg – Rektor informerer om hva skolen har gjort i etterkant av 

at en av våre elever døde forrige helg etter lang tids sykdom.  

 

Sak 05 – 22/23: Om videre skoleturpraksis på Ingieråsen skole. Innspill fra foresatte som stiller seg 

kritisk til Ingieråsen sin skoleturpraksis (bl.a. pga. dugnadspress). Dette er en skoletur, men det er en 

foreldredrevet tur. Skolen er positiv til å dra på tur, men det er altså ikke noe skolen forlanger. Derfor 

må foreldregruppen ta avgjørelsen om trinnet skal dra på tur eller ikke. Engasjementet om en ny 

Berlintur lever også fortsatt blant foresatte på årets 8. trinn. FAU finner ut av om det noen som 

ønsker å fronte en politisk sak. 

 

FAU kartlegger foreldrenes synspunkter og diskuterer hvilken praksis som skal gjelde på Ingieråsen 

skole når det kommer til tur. Engasjementet forankres i en fast gruppe. Innholdet er opp til 

engasjementet, og derfor er det viktig å ha begge sider representert. Oppsummert: Vi trenger en ny 

omforent praksis for skoleturer på Ingieråsen skole med forankring i foreldregruppen. 

 

Sak 06 – 22/23: Om skolens plan for pedagogisk utviklingsarbeid 2022/2023.  

Fokusområder i år:  

- Arbeid med fagfornyelsen. Revitalisere dette arbeidet etter to år med korona. Vi kommer til 

å prioritere revidering og arbeid med treårsplaner i fagene. 
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- Nullpunktmåling knyttet til egen undervisningspraksis. Lærerne gjennomfører en 

egenvurdering av egen undervisning som tas opp på nytt på vårparten. Elevundersøkelsen 

kommer til å danne utgangspunkt for lærernes eget utviklingsarbeid. Vi kombinerer dette 

med relevant og aktuell forskning i vårt videre utviklingsarbeid. 

- Analyse og behandling av resultater fra nasjonale prøver og andre elevdata legges også til 

grunn for skolens utviklingsarbeid. 

 

Sak 07 – 22/23: Om utprøving av elevaktive utviklingssamtaler 2022/2023. Eleven skal få lov til å 

prate om seg selv og sin skolehverdag istedenfor at læreren stiller spørsmål. Viktig med tanke på 

elevmedvirkning. 

 

Tilbakemelding fra lærer: Elevene var ikke å positive til dette opplegget i utgangspunktet, men flere 

gjorde en god jobb i forkant og styrte samtalen i større grad enn før. Positive opplevelser. 

Tilbakemelding fra foresatt: Gjør ungdommene mer bevisste over hva de må gjøre for å oppnå 

målene sine. De blir mer bevisstgjort hva som skal til. Danner grunnlag for videre samtale med sitt 

eget barn. Oppsummert: Spennende. Vi er i utprøvelsesfasen, og det er frivillig for lærerne akkurat 

nå. 

 

Sak 08 – 22/23: Saker fra elevrådet. Ingen saker. 

Elevrådet har hatt ett møte hittil og har delt seg i ulike komitéer: 

1. Utreding av skolens mobilforbud inne (MUTE) er påbegynt. Skal danne utgangspunkt for en 

debatt mellom elever, lærere, foreldre og ledelse om hvorvidt vi skal beholde denne regelen. 

2. Vanndispenser for elevene er på elevenes ønskeliste. 

3. Om egen arrangement- og OD-dag komite. 

4. Skolegensere. Oppfordring til FAU: Er det mulig å innhente penger fra frivillige organisasjoner 

for å bidra til å redusere prisen på skolegensere? 

 

Sak 09 – 22/23: Saker fra FAU.  

Grupper FAU ønsker å fortsette med i år: 

1. Natteravn 

2. Ballkjolesalg. 

3. Utemiljø/trafikk. Parkering i øvre del av skolegård. 

4. Psykososialt miljø. Elever ønsker å pynte klasserommene sine. FAU har fått midler og har bestilt 

«fotballspill» som vi kan ha innendørs. Det kommer innom kort.  

Om saker fra første kommunale FAU-møter: 

- Drømmeskolen (program for å jobbe mer systematisk med livsmestring). Ingieråsen står i kø.  

- Ny nærværsplan. 

- Leksefri skole. FAU kan diskutere hva de tenker om saken. Skolen viderefører sin praksis med 

«hensiktsmessige lekser». 
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Sak 10 – 22/23: Eventuelt. Ingen saker.  

 

Saksliste SMU 

Sak 01 – 22/23: Godkjenning av saksliste. Godkjent.  

Sak 02 – 22/23: Godkjenning av referat fra 9. juni 2022. Godkjent.  

Sak 03 – 22/23: Konstituering av årets SMU. Årets SMU er konstituert.  

 

Sak 04 – 22/23: Rektor om risiko for og utfordringer med «snitche»-kultur. Dette er et problem på 

vår skole da vi trenger informasjon for å ta vare på elevene våre og sørge for at de har et godt og 

inkluderende miljø. Vi opplever at både elever og foresatte i noen tilfeller tilbakeholder informasjon. 

Skolen har flere metoder for å følge opp en situasjon. Det er mulighet for full anonymitet. Elever og 

foresatte må ha tillitt til skolen. Vi vil ikke ha en «snitche»-(u)kultur på vår skole. Her er det viktig å 

skape et samarbeid mellom FAU og skolen (temakveld, diskusjonsgrupper etc.). 

 

Sak 05 – 22/23: Om inkludering også etter skoletid som mulig foreldreoppgave.  

1. Dette kan være et tema på et foreldremøte for å skape bevissthet hos foreldre med tanke på 

ekskludering på fritiden.  

2. FAU/foreldregruppen og skolen kan lage en anbefaling til foresatte om hvordan de kan inkludere 

alle. Disse anbefalingene er noe som kan tas opp på høstens foreldremøter. 

3. Lærerne kan snakke med elevene om hva de mener «inkludering» og «ekskludering» betyr for 

dem og om dette er et problem. 

 

Sak 06 – 22/23: Om felles OD-dag for hele skolen. I år er dagen for alle tre trinn. Grunnen for dette er 

å styrke skolens felles identitet blant elevene. Lærerne får pedagogisk påfyll på Universitetet i Oslo 

denne dagen. Noen lærere kan også dra på befaring på steder de ønsker å inkludere i undervisningen 

(museer og lignende).  

 

Sak 07 – 22/23: Om mulig dugnad for fullføring og gjenoppliving av skolens sykkelløype «Kolibri». 

Skolen oppfordrer noen foresatte til å gjenopplive sykkelløypen.  

 

Sak 08 – 22/23: Eventuelt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Erling Berrum, virksomhetsleder/rektor 


