
Ringerike kommune 

Benterud skole  

 
 

Besøksadresse Benterud skole  

Harald Hardrådes gate 31 , 3511 Hønefoss 

 

Tlf. 32 12 25 00 

Epost: roy.korslien@ringerike.kommune.no  

 
 

Til medlemmer i SU/SMU på Benterud skole                12.09.2019  

 
 
 

Saksliste/referat SMU/SU-møter  
 

 

Tema: Møte i SU/SMU Benterud skole 

Dato/sted: ONSDAG 18. SEPTEMBER  kl. 1800 – 2000 på personalrommet på Benterud skole   

Tilstede: Eirin Berghagen, Nina Moholdt, Konstanse Toft, Tor Magnus Bording, Anita Bendiksen 

Sevilhaug, Irene Torgersbråten, Emilie Julusmoen-Braata, Iver Johan Andreassen Holm  

 

Forfall: Gro-Helen Eid Skalstad, Arne Broberg  

Referent: Roy Korslien  

 

 

Samarbeidsutvalg  

Sak Innhold   

1 Valg  

 

 Leder  - Anita Bendiksen Sevilhaug  

 Nestleder – Tor Magnus Bording  

 Sekretær  - Iver Johan Andreassen Holm / Emilie Julusmoen-

Braata 
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Møtedatoer  

 

Sette opp møtedatoer fremover  

 

 Onsdag 18/9 kl. 1800 

 Tirsdag 22/10 kl. 1800 

 Torsdag 5/12 kl 1800 

 Tirsdag 11/2 kl. 1800  

 Torsdag 23/4 kl 1800 

 Torsdag 4/6 kl 1800 

 

  

3 Høringsbrev – opptaksområder grunnskolene i Ringerike  

 

Se vedlagte høringsbrev.  

Vi setter opp fremdriftsplan i henhold til høringsfristen  
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Innspill til alle skolens opptaksområder, med særlig fokus på 

følgende inndelinger: 

 Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elevene i 

sentrum, Hengsle, Vesterntangen/Støalandet og 

Holttangen/Hønengata/Parkgata.  Kart med elevtall i de ulike 

områdene og naboskolene vil gi grunnlag for å komme med nye 

forslag.  Kartet viser og de grensene som ble trukket opp i 2018.  

Dagens elevtall og de vedlagte prognosene for elevtallsutvikling 

synliggjør konsekvensene for elevtallet ved nye forslag. 

 Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole Hallingby 

skole i området Hensveien. 

 Evt. gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 

bare blir gjeldene for 1. klassinger. 

 

Prosessen på Benterud skole: 

 Oppstart i FAU-møte 12/9-2019 – delt ut høringsdokumenter  

 Ønske om informasjonsmøte for FAU/SU evt. et foreldremøte.  

Forslått dato: 9/10 kl. 1800. Trinnkontakter, FAU-repr. og SU  

innkalles 

 Sak på FAU-møte 15. oktober  

 Drøfting høringssvar i SU-møte: Tirsdag 22/10 kl. 1800 

 Innsending av høringssvar 28. oktober  

 

Ønske om at Ungdomskolegrenser må med – tas på elevrådet. Skal 

fortsatt elever på Benterud fordeles på to skoler?  

 

Endelig vedtak om opptaksområder i kommunestyret i desember 
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Prosjekt leksefri skole  

 

Vi setter opp en fremdriftsplan for å gi tilbakemelding til 

skoleadministrasjonen innen 1/3-2019 

 

SU skal gi tilbakemelding til kommunalsjef på følgende punkter: 

 Gjennomgang av skolens praksis med lekser 

 Et evt. forsøk med leksefri skole  

 

Prosessen på Benterud skole: 

 Informasjon gitt til undervisningspersonale på utviklingsmøte 

20/8 

 Oppstart i FAU-møte 12/9-2019 – delt ut saksdokumenter 

 Arbeid i elevrådet 
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 Tas opp i elevrådet høsten 2019 

 Endelig uttalelse fra elevrådet innen 17/2 

 Arbeid i personalet 

 På utviklingsmøter 26/11 og 14/1 

 Svar fra undervisningspersonalet klart innen 17/2  

 Arbeid i skolens ledelse 

 Drøftes på ledermøter og uttalelse sammenstilles innen 17/12  

 Arbeid i FAU: 

 Sak på FAU-møtet 12/11 og 10/12.  Svar fra FAU besluttes 

endelig på FAU-møtet 14/1 

 Arbeid i SU: 

 Drøfting av innspill fra FAU, Elevråd og undervisningspersonalet 

i SU-møte tirsdag 11/2 kl. 1800 og sammenstilling av SU sitt svar 

til kommunalsjef. 

 

Samkjøre med skolegrenser på møtet den 9/10 
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Eventuelt  

 

TV aksjonen  

 

Benterud skole overtar alle rodene til Kirkeskolen og Eikli, til sammen 

ca. 70 roder.  Dette betyr at både 6. og 7. trinn må ta ansvar for TV 

aksjonen. 

 

Trafikk 

Ønske å flytte fotgjenger felt 10 meter oppover.  Roy sender innspillet 

videre.  Ønske om trafikk kontroller.  Invitere teknisk fra kommunen til 

et FAU møte.  Tas på trinnene og foreldre prater om det hjemme  

 

Sende SMS om hjelmbruk (gjelder foresatte, barn og ansatte) 

 

Trafikk kontroll elever  

Roy undersøker hvilke muligheter som finnes  

 

Skilt i skolegård 

Sykling og lufting av hunder. Allergier. Roy sjekker status 

 

SFO mat  

Gruppen jobber videre med dette. Mat fra 6 trinn mat/helse.   
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Skolemiljøutvalg (SMU) 

 

Ingen innmeldte saker  

 

Sak Innhold   

1 Skolens rutiner for å ivareta et godt skolemiljø for alle elever   

 

Rutiner på Benterud skole for å ivareta et godt skolemiljø: 

 Ressursteam som består av ledelsen, PTT, helsesykepleier og 

BVT ved behov 

 Klassetrivsel/Spekter brukes på 1. – 5. trinn 

 Elevsamtaler basert på «Problemløsning Gjennom Samarbeid» 

 Hele personalet har kjennskap til kravene i opplæringslovens 

§9A 

 Det informeres om skolens rutiner iht. Opplæringslovens §9A 

på alle foreldremøter  

 Elevene informeres om sine rettigheter iht. Opplæringsloven 

s§9A på fellesmøter/trinnmøter 

 UDIR sin undersøkelse på 6. og 7. trinn  

 Ved behov for ber trinnet om hjelp til å håndtere akutte 

situasjoner, det kan være ledelsen eller andre som er i nærheten 

 Ingen griper inn i situasjoner uten at voksne er i situasjonen ber 

om det  

 Etter at situasjon har roet seg, informeres foresatte til de elevene 

som er involvert  
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Eventuelt  

 

Ingen saker  

  

 
 


