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Referat frå SMU/SU Foldnes skule 13.01.2022 

Innkalla: 

Frå elevrådet: Mariell (7a) og Isak (6b). 

Frå lærarane: Siren Lillebø og Linda Sæterlid. 

Frå andre tilsette: Ann Elin Street. 

Frå FAU: Alma Tennebø (leiar FAU) og Ingrid Marie Lie Soldal (nestleiar Fau). 

Frå kommunen: 

Stein Lund (politisk representant) og Ragnhild Knudsen Magerøy (rektor). 

Møtte: Isak, Siren, Linda, Stein og Ragnhild 

Meldt fråfall: Ann Elin, Alma og Inger-Marie 

SMU 

1.Tilbakemelding til elevrådet frå FAU i høve saker tatt opp i sist møte: 

• Det blir elevkvelder for 5. tom 7. trinn når vi er attende i ein kvardag der dette let seg gjere. 

• Det vert sponsa basketstativ som vert montert i bingen. Plassering er avklart med 

eigedomsavdelinga.  

 

2.Presentasjon ved rektor av elevundersøkinga gjennomført på 5. tom 7. trinn november 
2021. Forslag om at ein kan utfordrer skole til å jobbe inn mot elevane si opplevving av 
arbeidsro, som og heng tett i hop med motivasjon og fagleg utfordring. Forslaget vert tatt 
vidare til SU, som kan ta ei avgjere i høve dette. 
 
Diverse:  
-Fundamentet i bingen treng utbetring. Rektor melder frå om dette til eigedomsavdelinga. 
-Oppmerking av ballbingen, som elevrådet tok opp førre gang, kan først skje etter at    
 fundamentet er ordna. 
-Rektor sjekkar og opp i høve elevrådet sitt ønskje om søppelspann på skuleplassen. 
-Isak informerer om at det vert utnemnd ny representant frå elevrådet til SMU. 
 
SU 
 
1.Gjennomgang av skulen sitt ordensreglement. Ingen endringar gjort under revisjon. 
 
Diverse: 
-Sak frå møte i SMU vedrørande punktet som omhandlar elevane si oppleving av arbeidsro i 
elevundersøkinga, og kople dette opp mot punkta om motivasjon og fagleg utfordring.  
Vedtak: SU ber om at det vert jobba i klassane inn mot desse tre punkta gjennom våren, for 
så å ta ei ny elevundersøking for å sjå om innsatsen skaper endring i elevane si oppfatning.  
 
Ragnhild Knudsen Magerøy, referent 


