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Referat fra møte i Samarbeidsutvalg/ Skolemiljøutvalg Ullerål skole 2022-23 

Onsdag 7. september 2022 

Tilstede: 

Elevråd: Thea Elisabeth Alme, Luka Nesovic, Emmeline Ciur 

FAU: Cicilie Myrvang, fau-leder, Julie Nitsche Kvalvik 

Pedagogisk personale: Nina Sørensen, Linda Birkely 

Andre ansatte: Hege Bjørkeslett 

Fra kommunen: 

Ikke tilstede: Tove Mette Pedersen, politisk representant (ble ikke kontaktet) 

Siri Strømmen, Rektor  

 

Agenda samarbeidsutvalg (SU): 

1. Kort gjennomgang om SU/SMU sine oppgaver og funksjoner 
 

2. Kort gjennomgang av utkast til årshjul SU Ullerål skole 
 

3. Konstituering av SU Ullerål skole 2022-23 
Vedtak:  
SU-leder 2021-22 Cicilie Myrvang fortsetter skoleåret 2022-23 
Nestleder SU 2021-22 Nina Sørensen fortsetter skoleåret 2022-23 

 

4. Vedtak kostpenger SFO Ullerål skole 2022-23 som foreslått fra Ullerål skole: 

60% - 100%- plass: kr 190, - pr mnd 

Reduserte plasser under 60%:  kostpenger belastes ut fra hvor stor plass. 

Dette ble vedtatt i SU 070922. 

 

5. Fra FAU:  

Datoer på sommer- og juleavslutninger er foreslått av FAU. Bakgrunn: at klassene har samme 

tidspunkt og at det ikke kolliderer på tvers av trinn.  Konklusjon: Rektor tar opp med 

avd.ledere. Fristtilbakemelding til fau: 21. september. 

Årshjul FAU rulles ut nå. Mange aktiviteter. Bl.a: 

23. oktober – Tv-aksjonen: Leger uten grenser 
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17. mai: 4. trinns-foreldre har ansvaret.  

 

 

 

 

Agenda skolemiljøutvalg (SMU):  

- Info fra Elevrådet 

o Første styremøte i Elevråd i dag.  

o Snakket om at skolen er miljøfyrtårn. Sertifisert som miljøfyrtårn.  

o Elevrådet ønsker temauker som handler om bærekraftig utvikling. Handler om hvordan 

skolen viser at de er miljøfyrtårn. Elevrådet ønsker å invitere HRA til skolen en dag slik 

at de forteller om hva kildesortering er. (fra rektor: alle 4. trinnselever er på ekskursjon til 

HRA hvert år. Gjelder alle 4.trinnselever i hele kommunen.)  

 

o Ønsker å slutte med blå poser/sko-poser. Ta av skoene i stedet. For mye søppel med 

plastsokker. 

 
o Ønsker å ha kantine på skolen. 

 
o Treningsrom /tomt rom som Elevrådet ønsker å ha treningsrom el til disp. Trenger penger 

til utstyr. 

 
Julie (FAU) sjekker muligheter for penger/stønad fra FRIFOND. 

Elevrådet ønsker å invitere fau til et elevrådsmøte.  

Mange elever ønsker å bruke skateboard og sykler på «sykkelsti». Elevrådet må sjekke ut saken 

slik vi vet hvilke regler som faktisk skal gjelde. 

 

 

 

Referent: 

Siri Strømmen, rektor 


