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INNKALLING TIL MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) OG 
SAMARBEIDSUTVALGET (SU): 
 
 

DATO:  TID: STED: ANTALL MEDLEMMER: 

4.4.18 Kl. 17-18 Kroer skole, 
personalrommet, Gamle 
stua 

9 

 

NAVN: 

Hanne Steffenrem – FAU-leder 
Britt Helen Holmedal – lærerrepresentant 
Benedicte Haugom-Børresen, elevrådsrepresentant 
Camilla K. Bekkelund – representant andre ansatte 
Anne Hjørnegård Bjerke – kommunerepresentant 
Dag Rune Sæthre – rektor 

Saksliste SMU/SU: 

Sak nr. Emne: 
1-18 Referater fra møtene 11.10.17 og 10.1.18 

Godkjent 

 
 
2-18 
 
 

 
Møtet satt som SMU 
Arbeid med elevenes skolemiljø 

- Opplæringslovens §9a og skolens arbeid med dette 
Solsamlinger og Mitt valg.   

- Personalets deltakelse i kursrekke Skolemiljø og krenkelser 
Kommet godt i gang. Videoforelesninger, og samtaler i grupper og 
plenum. Tema nå er analyse av elev- og forelderundersøkelsene. Veldig 
lav deltakelse på forelderundersøkelsen kun 22 svar. Tilbakemeldingene 
var at det var litt misforståelse med at det skal svares pr. elev og ikke 
bare hvert hjem. Kanskje bedre med e-postdistribusjon med direkte link. 

- Tiltak mot mobbing settes på gruppa. 
- Elevrådet skal ha ros for sitt engasjement for fellesskapet.  

 
 

3-18 Møtet satt som SU 
- Informasjon fra skolens ledelse 

 
- Informasjon fra personalet 

Viser til forrige økt 
-  
- Informasjon fra SFO 
- Informasjon fra FAU 
- Informasjon fra elevene: 

 
Avholdt karneval som ble avsluttet med boller og saft 
Om to uker arrangeres en Talentiade. Det kåres ingen vinner, men alle 
får tilbakemelding. 
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Ny skolestruktur i Ås, framtiden for Kroer skole, høringssvar 
- Momenter fra drøftingene tas med til organisasjonene, elevråd og FAU 

og samarbeidsutvalget støtter deres høringsinnspill. 
- Su Støtter svarene som kommer fra FAU, elevråd og fra personalet. 

 

  

 
Forfall meldes Kroer skole. 

 
 
Kroer skole, 22.05.2018 
 
 
Dag Rune Sæthre 
rektor 


