
Samarbeidsutvalget Kvænangen barne- og ungdomsskole  

 

Referat 03.02.2022 

Kl.12 – 13.30, på Kvænangen barne- og ungdomsskole. 

Møtested: Læringsarenaen 2. etasje. 

 

Tilstede: Helene Tryggstrand (rektor/skoleledelse), Mariann Larsen (lærerrepr), Espen Farstad 

(Foreldrerep), Anne Bådseth (andre ansatte), Lennart Jenssen og Johannes Skåre fra (elevrådet), Vera 

Eilertsen-Wassnes (politisk repr) og Ida Karlstrøm (foreldrerep.). 

  

Forfall: Margrethe Kaasen (elev rep.), Eva Renate Pedersen (foreldrerep), Espen Nøkland (politisk 

rep.) og Ole Engebretsen (lærerrepr) 

 

Saksliste:    

 

1/2021-22   Gjennomgang av SU sitt mandat 

Helene Tryggstrand hadde en kort gjennomgang av SU og SMU sitt mandat. 

SU er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Ved Kvbu er SU 

og SMU slått sammen.  I utgangspunktet skulle SU vært satt på høsten, rett etter valg av FAU-

representanter. Dette ble ikke gjort da det har vært noe ressursmangel i skoleledelsen. Rektor er 

ansvarlig for innkalling til SU og SMU møter da rektor er kommunens representant.  

 

2/2021-22    Møteplan SU 

Til tross for en noe sen oppstart av SU var det ønske om å få til 2 møter til dette skolehalvåret: 

Torsdag 21.4.22 kl.12 – gjennomgang bruker/elevundersøkelse  

Torsdag 16.6.22 kl.12 

 

3/2021-22      Informasjon fra skoleledelsen 

Rektorstillingen utlyst 1.2.22 – alle anbefales å dele stillingsutlysningen!  

Helene Tryggstrand fungere som rektor i 50% stilling som en midlertidig løsning og fram til ny rektor 

er på plass (maks fram til juni 2022). Anne Berit Holst fungerer som teamleder sammen med Guro 

Solheim. Guro avhjelper også på noen rektoroppgaver. 

 

4/2021-22     Informasjon om skolens utviklingsarbeid 

Prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» er viktig for skolens skolemiljø og har flere 

viktige delmål og underprosjekter. Rektor ser på tiltak direkte fra elevundersøkelsen. Det fokuseres 

stort på skolemiljø. 

Dessverre er det pdd ingen ressurspersoner å drive dette arbeidet fremover. Hva skjer med 

prosjektet når ingen har ansvar for å følge det opp?  

 

Uttale fra SU: SU ønsker at prosjektet skal følges opp. Vi ser at der er utfordrende mtp ressursmangel 

i skolen, men ønsker at det blir sett på alternativer for å sikre framgang i prosjektet. 

 

 

 



 

5/2021-22   Skoleruta 2022/2023 

Stor misnøye med skoleruta for 2022/2023. Spesielt datoer for juleferien er det sterk kritikk til. Også 

det faktum at vi har svært liten innvirkning på vår egen skolerute mtp at mange er avhengig av 

skoleskyss og man dermed er låst til de fylkeskommunale bussrutene.  

Fylkeskommunen har høring på skoleruta hvert 2.år. Sist var høsten 2020. Fylket setter datoer for 

skolens ferier. Skoleruta henger sammen med bussrutene i kommunen. Skal skoleruta endres i år må 

kommunen selv betale for denne «ekstra» skyssen utover oppsatt bussrute.  

Ny fylkeskommunal høring er høsten 2022. Her bør SU være på ballen for å sikre en uttale til 
kommunestyret. Der er også ønske om at det blir sett på muligheten for å endre juleferien fra 21.12 
til 17.12.22 og gjøre 2. januar om til planleggingsdag for de ansatte, og at elevene kan jobbe denne 
dagen inn gjennom to ettermiddager/kveldsøkter der foreldrene er involvert i gjennomføringen. Her 
kan man ha fokus på skolemiljø, sett i sammenheng med brukerundersøkelser og pågående 
prosjekter. Viktig at foreldrene er involvert. 
 

Uttale fra SU: SU ønsker at skoleledelsen ser på muligheten for å flytte skoleslutt fra 21.12.22 til 

17.12.22, og at man da korter ned på høstferien med 3 dager. Samt gjøre 2.januar om til en 

planleggingsdag for ansatte. 

 

 

6/2021-22      Seksualundervisning 

Elevrådet har forfattet et brev som ble lest opp i møtet. Brevet er også levert til skoleledelsen 

v/rektor/oppvekstkonsulent.  

Brevet tar for seg at det er et sterkt ønske om både mer og mer profesjonalisert seksualundervisning 

i alle klassetrinn.  

Dette følges opp fra skoleledelsen for å få et godt opplegg rundt temaet fra 1.-10.klasse framover. 

Årets 10.klasse har et sterkt ønske om mer undervisning i temaet dette skoleåret. Skoleledelsen skal 

prøve å få dette til.  

Dette blir også egen sak i FAU-møtet 1.mars hvor elevrådet blir invitert med. 

Brevet ligger vedlagt referatet. 

 

7/2021-22     Konstituering 

Enighet om at alle har stemmerett, også de i møtet som er under 18 år. 

Leder: Anne Bårdseth 

Nestleder: Espen Farstad 

Sekretær: Mariann Larsen 

 

 

 

For SU, 

Ida Karlstrøm 


