
 
Vang skole 

Fløytingen 95 - 3514  Hønefoss    

Telefon: 32 17 14 70   Fax: 32 17 14 71 

E-post: vang.skole@ringerike.kommune.no 
 

 

 

Tilstede:  

Ann Kristin Torp; FAU, Linn Grete Sandum; FAU, Linda Stensrud Sørvang; FAU, Johanne Walsø, ped.personale; 

Henriette Espegren; andre ansatte, Elevråd:  Jakob og Tomine (7. trinn) 

Ikke tilstede:  

Politisk repr.: Signe Maurtvedt (A), Heidi Johnsrud, ped.personale 

 

Referat fra møte i Samarbeidsutvalg/ Skolemiljøutvalg Vang skole - 27. SEPTEMBER 2018 

 Info om SU og SMU`s funksjon og oppgaver/ gjennomgang av Årshjul SU 
Rektor orienterte om hvilke funksjoner samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget har på skolen 
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan og skal bestå av tre representanter 
fra Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), to representanter fra pedagogisk personale, en fra andre 
ansatte, to fra Elevråd samt en politisk representant. 
Politisk representant sitter hele valgperioden (4 år), Repr fra Elevråd sitter i ett år. De andre repr 
sitter for to år. 
Rektor/skoleledelse sørger for innkalling og referat samt informasjon til og fra alle parter. Rektor 
lager også et årshjul for SU. Viktig at SU-representantene er klare før 1. september og at SU har 
konstituert seg før uke 40 (dvs. høstferien). 
Skolemiljøutvalget (SMU) er samme utvalg som SU – men med flertall av foreldre og elever hvis 
vedtak skal gjøres. SMU har samme møtestruktur som SU; dvs.  møter samme dag. SMU har med 
elevenes trivsel og arbeidsmiljø å gjøre. 
Rektor delte ut Årshjul for SU/SMU til alle tilstede. SU/SMU har fire møter i året; to på 
høsthalvåret og to på vårhalvåret. Datoer blir ikke bestemt for hele året, da SU også er 
høringsinstans for budsjett og andre saker som påvirker skoletilbudet. 
Neste møte blir i november – grunnet høringsuttalelse budsjett 2019. Rektor drøfter tidspunkt 
med SU-leder. 
Årshjul SU/SMU sendes som vedlegg med dette referatet. 
 
 
 

 

  Konstituering av nytt SU/SMU 
SU-leder: Ann Kristin Torp (fau-leder). Valgt for 2 år 
Su-nestleder: Henriette Espegren (andre ansatte) 1 år (er inne i sitt 2. år i SU, men kan velges 
videre i 2019) 
SU-styremedlemmer: 
Linn Grete Sandum (fau-medlem) inn for 2 år 
Linda Stensrud Sørvang (fau-medlem) inn for 2 år 
Johanne Walsø (ped. Personale) er inne i sitt 2. år 
Heidi Johnsrud (ped.personale) inn for 2 år 
Elevråd: Jakob og Tomine (1 år) 
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Signe Maurtvedt, politisk repr.  
 
 
 
 

Nytt/info fra FAU og Elevråd 
Elevråd: 
Jakob og Tomine var godt forberedt og fortalte om oppstart i Elevrådet og oppstart av skoleåret. 
De fortalte blant annet om den viktigste oppgaven til Elevrådet; finne gode løsninger for at alle 
elevene skal trives på skolen. Dette har de/skal de snakke om hvert Elevrådsmøte. 
Ellers:  
-  Drøfting i Elevråd om hva de skal søke om midler til i Barn og unges kommunestyre (BUK) – i 

mars. 
- At nettene på fotballmålene begynner å bli slitt, men at de har klare avtaler i Elevrådet hvem 

som skal ha hvilke mål. 
Mht fillete nett: Rektor skal sjekke med HIF fotball om hvilke av målene idrettsforeningen 
eier. Kanskje kan de sørge for nye nett? Brukes av både skole og fotball-lag. FAU kunne også 
bidra til nye nett. Rektor følger opp saken. 

- «Manifest mot mobbing» Vang skole – skal fornyes. Dette ble revidert og signert av Elevråd, 
Fau og rektor for flere år siden. Gjennomgås to ganger i året på Kvarteret. Nødvendig med 
oppdatering! 

FAU: 
- Noe info om skateparken som FAU har finansiert. Skaterampa er satt opp i øvre skolegård. 

Sikkerhetsrutiner er gjennomgått med elever. FAU kjøpte også inn sikkerhetsutstyr til bruk i 
skoletid, slik at foreldre slipper å kjøpe inn nytt. Krav ved bruk av rampen i skole/sfotid 
henger tilgjengelig på rampen. 

- Tanker rundt innkjøp/planlegging av flere lekeapparater. Hvilke behov har skolen? Noe til de 
yngste, ettersom skaterampen er plassert i øver skolegård og er mest egnet for de eldre. 

- Utfordringer med å skaffe FAU-representanter fra alle trinn. Klarte til slutt å skaffe repr fra 
foreldregruppe 5. trinn. 

-  
 
 

 Evt.  
- Kort info om skolens Info.hefte 2018-19. Dette sendes som ranselpost hjem fredag 28. 

september. Her kan foreldre finne det de trenger av info. Denne ligger også tilgjengelig på 
skolens hjemmeside. 

- Ny hjemmeside for Ringerike kommune og Vang skole. Her finner foreldre lenke til ukeplaner 
for aktuelle trinn. 

- Ny skolekatalog (med bilder). Årets er i A4-format og koster 178,- (ca). 
- Neste møte blir i november – høringsuttalelse Budsjett 2019. Denne saken kommer i tillegg 

til innhold ref. Årshjul SU. 
- Høringsfrist for SU 20. oktober: innspill/kommentarer til «Forslag reviderte opptaksområder 

grunnskolene i Ringerike. Konklusjon: Alle representanter tar opp i sine utvalg og gir rektor 
tilbakemelding innen 15. oktober. Rektor lager høringsuttalelse på grunnlag av innspillene og 
sender inn på vegne av SU. 

 
 



 
Vang skole 

Fløytingen 95 - 3514  Hønefoss    

Telefon: 32 17 14 70   Fax: 32 17 14 71 

E-post: vang.skole@ringerike.kommune.no 
 

 
 

 

Referent 
Siri Strømmen, rektor 


