Møte i Skolemiljøutvalget (SMU)

Vormedal ungdomsskole

22.november 2018

Opplæringslova §11-1a: Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval (… ) Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som
gjeld skolemiljøet, jf. Kap.9a. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Tilstede:

Forfall:

Liv Sætre, Helge Storstein
Arnhild Haugen
Trond Krogsæter
Sara Werenfels , Geir Morten Langeland, Jøran Mathiesen,

Silje Bø, Wenche Gulliksen
Maryon Østhus

Linda Merete Strand

Representant for:
undervisningspersonalet
andre ansatte
foreldrerådet
elevene
kommunen
skoleledelsen (rektor)

Referat
Sak 5 2018/2019

Referat 20.september godkjent

Sak 6 2018/2019

Saker fra Ungdomsrådet
Sak 13/18 «Lærernes makt» ble drøftet på møtet 05.11.18. Innspillet
omhandlet en mening om at lærerne bestemmer for mye og at enkelte
misbruker makten. Systemet med anmerkninger ble spesielt tatt opp, og at
elever opplever urettferdig behandling og praksis. Det vises også til at
foreldre får varsel i Visma umiddelbart etter at en anmerkning er registrert.
Elevrepresentantene ved Vormedal ungdomsskole kjenner seg igjen i ulike
regler for å gi anmerkninger blant lærerne, men sier det ikke har vært et stort
problem. Rektor informerer om at Vormedal ungdomsskole har skrudd av
varslingen i Visma. Representant for lærerne sier at praksis har endret seg og
at lærerne ikke har et stort fokus på anmerkninger. Samtidig vil det være
viktig å drøfte felles regler på skolen. Saken fra Ungdomsrådet er løftet opp
og Skolesjef melder om at karakterene i orden/oppførsel samt praksis for
anmerkninger skal gjennomgås
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Sak 7 2018/2019

Status rehabilitering
Byggetrinn 1 går nå inn i avsluttende fase. Det nye Bygg A med
kantineområde, amfi og arbeidsplasser for personal skal være innflyttingsklar
etter nyttår. Det samme gjelder den nye skolegården.
Etter nyttår starter byggetrinn 2, som er den gamle gym og
administrasjonsfløyen. Gymsalen skal ikke rehabiliteres, men rommet hvor
mediateket er i dag skal gjøres om til musikkavdeling. Administrasjonsdelen
bygges om til klasserom. Byggetrinn 2 blir forsinket ut fra oppsatt plan. Det er
funnet asbest i vindsperr og det er strenge regler for sanering. Det utgjør
ingen fare for elevene, men vil bety 22 dagers utsettelse. Planlagt
ferdigstilling byggetrinn 2 blir derfor september/oktober 2019.
Byggetrinn 3, med rehabilitering av bygg B (klasseromsfløy) vil derfor også bli
forsinket. I denne fasen vil det bli nødvendig med erstatningslokaler. Det er
bestemt at ingen elever skal flytte, men at det blir satt opp mobile
undervisningslokaler på håndballbanen. Rektor har bedt om at asfaltering av
håndballbanen avventes.

Sak 8 2018/2019

Status idrettshall/uteområde
a) Høringsuttalelse vedr. Trafikksikring
I forbindelse med byggemelding av idrettshallen, har Forvaltning bedt om
ny reguleringsplan. Det er varslet at utbedring av svingen fra
Steinhaugvegen/Vormedalsvegen må utbedres grunnet endret
kjøremønster. I plan for trafikksikkerhet er den aktuelle veistrekningen
prioritert som nr. 8. I følge økonomiplanen vil det bety 2026-2028.
Trafikksikkerhetsplanen har vært ute til høring.
Skolen har sammen med FAU, Elevråd og tillitsvalgt skrevet en
høringsuttalelse, hvor det legges vekt på at utbedring av veien bør
prioriteres sammen med bygging av idrettshall. Planen skal opp i
hovedutvalget og teknisk utvalg 4.desember. Ny reguleringsplan blir
trolig vedtatt i kommunestyre i januar/februar.
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b) Rehabilitering av ballbingen
FAU ønsker, i samarbeid med Mykje velforening, å søke midler for å
fornye treverket i ballbingen. Forslag i SMU om å erstatte treverket med
nettinggjerder. Elevene ønsker høyere sikring mot vannet, slik at ballen
ikke forsvinner. FAU ber om godkjenning fra skolen om å søke. Saken tas
videre til SU.
FAU i samarbeid med Mykje velforening har laget skisse til uteområde
med tuftepark, basketbane, friidrettsområde, paddel tennis,
sandvolleyballbane, ballbinge og fotballbane.
Sak 9 2018/2019

Planlegging vitnemålsutdeling
Representant fra Elevrådet foreslår vitnemålsutdeling 20.juni. Tidspunktet
settes til kl.18.00-20.00. Det settes av tid til videre planlegging senere.

Sak 10 2018/2019

Avspaseringspraksis i fag med «ploging»
I enkelte valgfag har det vært nødvendig å legge inn ekstra timer deler av
året, mot at elevene avspaserer senere. Dette kalles «ploging» Når elever
med rett til skoleskyss avspaserer før kl.14.00, kan elevene bruke kortet på
vanlig rutebuss. Utfordringen er at bussrutene ikke er tilpasset sluttiden.
Rektor informerer om at skolen har undersøkt de ulike bussrutene, og at alle
elevene har mulighet til å komme hjem innen den tiden som er satt som
grense. Noen av valgfagene er avhengig av «ploging». Rektor sier skolen kan
bli bedre på å informere om dette i forkant. Elevrepresentantene ønsker at
busskortene varer lenger enn 17.00 når skoledagen forlenges. Rektor
undersøker saken.

Sak 11 2018/2019

Planlegging juleball
Planleggingen er i rute. Det ble bestemt å flytte ballet til Grendahuset etter
innspill fra klassene og avstemning. Komiteen jobber med organseringen.
Nytt for i år er regler for Kiwi. Skal være vakter der, og elevene vil ikke få ta
med produkter fra Kiwi på Grendahuset. Det blir kiosk på juleballet. Alle
klassene skal bidra med to foreldre. Starter salg av billetter i morgen.
Tidspunkt for juleballet: 18.00-23.30.

Vormedal ungdomsskole
Steinhaugvegen 51
5545 Vormedal

51 81 18 80

vormedal@karmoy.kommune.no

www.minskole.no/vormedal

Sak 12 2018/2019

Eventuelt
a) Elevene ønsker område for mopedparkering etter nyåret. Rektor
avgjør dette etter at byggegjerdene er fjernet.
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