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1. Valg og sammensetning 

Det enkelte samarbeidsutvalg (SU) skal bestå av ni representanter med personlige 

vararepresentanter, jf. opplæringslova § 11-1. 

 

Følgende grupper eller organer har rett til å oppnevne det antall representanter, 

med personlige vararepresentanter, som er oppgitt nedenfor:  

 

• Undervisningspersonalet skal oppnevne to representanter  

• Andre tilsatte ved skolen skal oppnevne en representant  

• Foreldrerådet ved skolen skal oppnevne to representanter  

• Elevrådet ved skolen skal oppnevne to representanter  

• Kommunen oppnevner to representanter. Den ene av representantene for 

kommunen skal være rektor ved skolen. Hovedutvalget for skole og 

barnehage skal oppnevne den andre representanten.  

 

Foreldrerådet og elevrådet oppnevner i tillegg hvert sitt medlem med personlig 

varamedlem, til å tiltre SU, når SU har rollen som skolemiljøutvalg.  

Felles reglement for samarbeidsutvalgene  

(SU) og skolemiljøutvalgene (SMU) ved  

grunnskolene i Ullensaker kommune 
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Skolemiljøutvalget (SMU) består av 11 medlemmer, SU pluss en representant fra 

elevrådet og en representant fra foreldrerådet. 

 

Valget av medlemmer fra undervisningspersonalet, annet personale ved skolen, 

foreldrerådet og elevrådet gjelder for ett skoleår av gangen. Valget av representant 

fra Hovedutvalget for skole og barnehage gjelder for inneværende 

kommunevalgperiode. Rektors plikt til å delta i utvalgene følger stillingen.  

 

Samarbeidsutvalget velger selv leder og nestleder. Rektor bør ikke velges som 

leder. Øvrige medlemmer er valgbare.  

 

Valg av representanter gjøres på følgende måte:  

• Foreldrerepresentantene velges av foreldreutvalget (FAU) innen 20. 

september hvert år.  

• Elevrepresentantene velges av elevrådet innen 20. september hvert år.  

• Skolens ansattrepresentant skal velges innen 20. september hvert år.  

• Undervisningspersonalets representanter skal velges innen 20. september 

hvert år. 

• Hovedutvalget for skole barnehage sin politiske representant gjelder for 

inneværende kommunevalgperiode.  

 

Den politiske representanten og/eller foreldrerepresentanten bør ikke samtidig 

være ansatt ved skolen.  

 

2. Myndighet og ansvarsområde 

 

Samarbeidsutvalget 

Etter opplæringslova § 11-1 skal det ved hver grunnskole i Ullensaker kommune 

være et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget 

skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. SU 

skal gi elever og foreldre/foresatte reell medvirkning gjennom et gjensidig 

forpliktende samarbeid med skolen, samt å gi de ansatte større medvirkning på 

egen arbeidsplass.  

 

Samarbeidsutvalget er delegert myndighet til å fastsette utfyllende ordensregler for 

egen skole, jf. Forskrift om ordensreglement for skolene i Ullensaker kommune. 

Fellesreglementet kan ikke fravikes. Videre er SU delegert myndighet til å ta imot 

gaver på inntil kr. 150 000. Mottak av gaver med større verdi skal godkjennes av 

hovedutvalget.  
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Samarbeidsutvalgene skal ha særlig fokus på skolens pedagogiske 

utviklingsarbeid, kvalitetsvurdering og styrking av skole-hjem-samarbeidet.  

Kommuneadministrasjonen utarbeider et felles årshjul for alle skolene, for å sikre 

at større saker behandles i SU før de vedtas i hovedutvalget. 

 

Samarbeidsutvalgene bør etablere tidsavgrensede referanse- eller prosjektgrupper 

med aktuelle representanter for lokalmiljø, næringsliv og frivillige organisasjoner for 

å jobbe med skolens pedagogiske profil eller bestemte utviklingsområder, som for 

eksempel læringsmiljø, entreprenørskap og «den kulturelle skolesekken». 

 

Følgende saker bør forelegges samarbeidsutvalgene før de behandles i 

Hovedutvalget for skole og barnehage: 

 

• Kommuneplanen  

• Strategiplan  

• Skolekapasitet og forskrift om inntaksområder  

• Enhetens budsjett og virksomhetsplan  

• Vesentlig omlegging av rutiner for skoleskyss  

• Kvalitet i Ullensakerskolen - innspill til tilstandsrapport for grunnskole 

• Resultat nasjonale prøver 

 

Skolemiljøutvalget 

Skolemiljøutvalget (SMU) skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og 

foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og slik sett sikre 

elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Det skal være 

nulltoleranse mot mobbing, og skolen skal innarbeide rutiner som både 

skoleledelsen, ansatte, elever og foreldre/foresatte skal ha et bevisst forhold til, jf. 

opplæringslova § 11-1a. 

 

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. 

kapittel 9a. Skolens ledelse skal holde skolemiljøutvalget underrettet om alle 

forhold som har betydning for skolemiljøet. Denne informasjonsplikten inkluderer 

alle hendelser av betydning, planer og vedtak.  

 

I tillegg har skolemiljøutvalget etter forespørsel rett til å få fremlagt dokumentasjon i 

forbindelse med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen, 

typisk om følgende saker. 

 

• Orientering om elev- og foreldreundersøkelse + SFO undersøkelse 

• Orientering om trygt og godt leke- og læringsmiljø, herunder rapportering av 

9A-saker 
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• Saker om særlig trafikkfarlig skolevei 

 

 

3. Saksbehandling, sekretariat og årsmelding 

Møteplan for høstsemesteret vedtas på første møte i nytt skoleår. Planen må 

settes opp slik at møtene ikke kolliderer med møter i andre folkevalgte organ 

hovedutvalgets representant i SU er medlem av. Møteplanen for vårsemesteret 

settes opp så snart den politiske møteplanen for kommende år er vedtatt. 

Samarbeidsutvalget har møter utover vedtatt møteplan når lederen finner det 

påkrevd eller når minst 3 representanter krever det.  

 

SU/SMU innkalles skriftlig etter vedtatt møteplan med som regel syv dagers varsel. 

Saksdokumentene til møtet sendes sammen med innkallingen. Flest mulig saker 

bør være opplyst skriftlig. Det skal skilles tydelig mellom hvilke saker som 

behandles i SU og SMU.  

 

SU/SMU treffer sine vedtak og uttalelser i møtet. Unntaksvis kan det gjennomføres 

fjernmøter via Teams eller lignende. Utvalget kan avgi uttalelse når minst 

halvpartene av medlemmene har deltatt i behandlingen. Avgjørelse treffes ved 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.  

 

Avstemmingsresultatet skal alltid fremgå i møtereferatet. Mindretallets synspunkter 

skal alltid framgå av møtereferatet. Møtereferat sendes representantene, med kopi 

til områdesjef og rådmannens politiske sekretariat.  

 

Utvalgene kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 

møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På 

tilsvarende måte kan organene fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er 

sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende 

medlemmene motsetter seg det. 

 

Rektors ansvar/arbeidsområder: 

 

• Rektor er ansvarlig for at alle representanter gis tilbud om nødvendig 

skolering til arbeid i SU og SMU. 

• Rektor skal i samarbeid med leder forberede saker og lage saksliste. 

Rektor har ansvaret for det praktiske arbeidet med hensyn til 

møteinnkalling, møtereferat og oppfølging av eventuelle vedtak.  

• Rektor er ansvarlig for at første møte avholdes senest innen uke 41, og at 

det fastsettes en møteplan og utarbeides et årshjul for saker som skal opp i 

SU og SMU.  
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• Rektor er ansvarlig for at alle møtereferat skrives etter en felles mal, og at 

referat og årshjul blir arkivert i kommunens elektroniske arkivsystem med 

kopi til områdesjef skole og barnehage og rådmannens politiske sekretariat. 

Det skal skrives egne referater for både SU og SMU. Dette blir referatsaker 

til Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalget for skole og barnehage.  

 

Skolenes SU/SMU har ikke egne budsjetter eller økonomisk støtte fra Ullensaker 

kommune. Lokale tilpasninger kan skje ved den enkelte skole i et samarbeid 

mellom rektor og SU/SMU. 

 

Representantene i SU og SMU er underlagt den lovbestemte taushetsplikten som 

følger av forvaltningslovens §§ 13-13e og opplæringslovens § 15-1. I saker der 

taushetsplikten gjøres gjeldende, skal elevrepresentantene tre ut av møtet, jf. 

opplæringsloven § 11-1.  

 

Når elevene ikke er til stede i SU/SMU, skal foreldrerepresentantene ha 

dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantenes stemmer. 

 

 


