Referat SU-møte
Sted:

Utskarpen skole

Dato:

Torsdag, 4 november 2021

Klokkeslett:

17:00 – 18:30

Tilstede:

Mats Søreng (FAU-leder), Marthe Olsen Einmo (nestleder FAU) og June Merete
Pedersen (SU-representant), Annette Åsland (rektor), Rolf Solvang (politisk
representant) Kenneth Thomassen (representant fra undervisningspersonalet),
Maria Thomassen (representant fra undervisningspersonalet), Rikard Myhre
(representant fra elevrådet), Dina Brendberg (representant fra elevrådet), Lise
Presteng (representant fra elevrådet)

Frafall:

Pernille Fjellstad (representant fra elevrådet)

Sakslistedetaljer:

1

Valg av leder, nestleder og sekretær

2

Innspill til skolens plan for trafikksikkerhet

3

Tiltak for bedre trafikksikkerhet mellom hjem og skole. Belysning og
skilting langs skolevei (sak fra FAU)

4

Ballbinge på skolen

5

Nytt fra elevrådet

6

Uteområde på nordsiden av skolen (sak fra undervisningspersonalet)

1/2021

Valg av leder, nestleder og sekretær

Annette foreslår Mats som leder, June som nestleder og Marthe som
sekretær. Enstemmig.

2/2021

Innspill til skolens plan for trafikksikkerhet

Anette snakker kort om skolens plan for trafikksikkerhet. Det som blir nytt er
årlig gjennomgang av regler langs ferdsel av vei. Trafikksikkerhet blir satt opp
som agenda på FAU-møter fremover for å sikre at det blir tatt opp. Ønskelig
med felles anbefaling og at alle vet om såkalte «hjertesoner» som blant annet
handler om sikkerheten til barna i forhold til henting og levering av
barna. Skolens anbefaling til trafikksikker skolevei i tråd med vedtak fra FAU
møte 21.10.2021.

3/2021
Tiltak for bedre trafikksikkerhet mellom hjem og skole (i prioritert
rekkefølge)
1. Belysning mellom Sjoneidveien og skolen (det er veldig mørkt forbi barnehagen der
skolebarn går og der foreldre kjører barna sine til barnehagen). Dette gjelder for øvrig også
resterende trasé i bygda for gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei brukes av alle elever både
i og utenfor skoletid.
2. Skilting på Sjoneidveien i forbindelse med trafikksikkerhet (slik at førere blir oppmerksom
på at dette er en skolevei).
3. Ny asfalt på gang- og sykkelvei.
4. Belysning på Sjoneidveien fra krysset inn til skolen og mot Nordengan (en mye brukt turvei
for skoleklasser og mørkt på denne tiden av året)
Tas videre til kommunen av politisk representant. Ber om tilbakemelding fra kultur- og
oppvekstutvalget til forslaget.

4/2021

Ballbinge på skolen

Gjennomgang av Utskarpen idrettslag sin innstilling angående etablering av ballbinge i Utskarpen.
Enighet om at prosessen må startes og forankres hos idrettslaget i samarbeid med kommunen. Dette
for å sikre nødvendige tilskuddsordninger og dugnadsarbeid til prosjektet, og at det utarbeides
søknad om tippemidler, der kommunen evt. kan forskuttere midler. Det videre ønskelig at
kommunen tar ansvaret for fremtidig drift- og vedlikehold. Dette er noe som må tas opp med
kommunen gjennom UIL. Saken tas videre til kommunen som orientering av politisk representant.
Ber om tilbakemelding fra kultur- og oppvekstutvalget til forslaget.

Side 2

Innstilling fra Utskarpen idrettslag:
«Ett felles løft for utvikling av området rundt Utskarpen Skole
Forholdene på fotballbanene ved Utskarpen Skole er begredelige. Utskarpen Idrettslag ønsker med denne
henvendelsen å løfte muligheten for at Rana Kommune og lokale bidragsytere kan jobbe for ett felles løft.
UIL mener at det er hensiktsmessig å få etablert en Ballbinge på en av de to eksisterende fotballbanene ved
Utskarpen Skole. UIL ser for seg at vi kan bidra med etablering av en binge, men ønsker at Rana Kommune
kan stille som en betydelig bidragsyter. Vi foreslår at Rana Kommune tar ansvar for sin del av prosjektet og
stiller med maskiner til utføring av grunnarbeid, belysning, drift og vedlikehold.
En slik ballbinge vil representere et betydelig løft av skolens utefasiliteter, det vil fremme folkehelsa i
Utskarpen, spesielt blant barn og unge. Det vil også være ett bidrag til barnas tilbud utenom skoletid. Vi ser
at bygdas unge trekker til området rundt skole og barnehage, og det er viktig at dette området inspirerer til
positive aktivitere, også utenom kjernetida til skole og barnehage.»

5/2021

Nytt fra elevrådet

Elevrådet har et godt samarbeid i utelivsfag. Stipendpenger fra 2019 er fordelt
på alle klasser. Småtrinnet har kjøpt inn diverse figurer og spill.
Mellomtrinnet kjøpte et bordtennisbord for å bruke inne. Ungdomstrinnet
har kjøpt tusjer, perler, en sofa, puter og pledd.
5. klasse.
Skolemiljø:
- Stygt språkbruk
- Lite å finne på (gutter)
- Artig med variert undervisning
- Bra at vi har iPad og PC
- Bra med eget basseng slik at elevene slipper å pendle inn til Mo.

Forslag til forbedring:
- Ønsker huskestativ med minst tre seter
6-7.klasse.
Skolemiljø:
- Mye stygt språkbruk og roping i friminuttene fra mellomtrinnet.
- Ønskelig at det tettes et hull i bakken under leskuret.
- Mer inspeksjon rundt bordtennisbordet
- Elever kan bli flinkere når de taper eller vinner (ikke stygge utbrudd).
Bra med skolen
- Vi lærer mye forskjellig både i timene og i friminuttene
- Kan være venner
Side 3

- Lov til å bruke bordtennisbordet i leskuret
- Bra at vi kan bruke hele skolegården (ikke gult nivå lenger)
- Bra med utefag og praktiske fag (aktivitetsrommet).

8.klasse
Bra med skolen
- Innelov som gir oss tilgang til gymsal og aktivitetsrom
- Variert undervisning
Forbedringer
- Tilbud til de som har det faglig vanskelig
- Mer aktivitetstimer
9-10 klasse
Bra med skolen:
- Innelov fungerer bra
- Basseng
- Aktivitetsrom
- Matordning
Forbedringer
- Enda mer praktisk undervisning
6/2021

Uteområdet på nordsiden av skolen (sak fra

undervisningspersonalet)
Nordsidens uteområde er en gjenganger. Veldig bra at underlaget er bra på
fotballbanen, og at lekeplassen har blitt bedre. Men det hjelper ikke på
elevenes aktiviteter at resten ikke er forbedret eller fornyet. Pål Homnes må
tas kontakt med for tilskudd gjennom polarsirkelen friluftsråd, slik at han blir
tatt med på befaring. Det er eierkommunene i polarsirkelen friluftsråd som
disponerer og bevilger penger.
Uteområdet skaper unødvendige konflikter blant barna, og dårlig lek slik det
er i dag (huskestativ på nedersiden er nevnt ovenfor av mellomtrinnet). På
nordsiden er to husker og to vippeplanker på 30 elever (1.-3.klasse) ikke
tilstrekkelig.

Side 4

Avvik knyttet til nordsiden av skolen er for øvrig lagt inn uten at det er har
skjedd noe.
Første melding ble lagt inn i Facilit 24.07.2017 «En del spikrer må slås inn.
Tårntakene virker noe råtne.» Meldingen står markert med «Ikke sett» og
«Ikke tilordnet enda». Ny melding lagt inn i Facilit 04.09.2018 med tekst:
«Årlig teknisk gjennomgang påpeker at klatretårnet har dårlig tak, skruer
og spiker er løsnet. Klatretårnet er veldig mye brukt. Dersom dette fjernes,
må det erstattes med noe nytt.» Byggdrift/KF Bygg har lagt inn kommentar
til saken 09.10.2018: «Kan bli sett på i løpet av høsten men mest sannsynlig
blir det gjort til våren».
På nordsiden er det en rekke tiltak som kan og bør iverksettes. Eks. større
biler som kan lekes med, trampoline etc. Det skal derfor lages en
prioriteringsliste fra personalet i samarbeid med elevene for hva som skal tas
først.
Når det gjelder dagens standard stilles det derfor spørsmålstegn
rundt følgende til Byggdrift/KF bygg.
Hvordan blir avvik fulgt opp?
Når er det planlagt at tiltak skal iverksettes?
Slik situasjonen er i dag er uteområdet uforsvarlig og ifølge representanter fra
undervisningspersonalet skaper uteområdet farlige situasjoner og konflikter
mellom barna.

Eventuelt
Forslag til møteplan for resten av skoleåret:
Mandag 24 januar 2022, 1700-1830
Mandag 4 april 2022, 1700-1830

Side 5

