Møte i Skolemiljøutvalget (SMU)

Vormedal ungdomsskole

7.februar 2019

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, Britt Bohman (vara) og Wenche Gulliksen
Sara Werenfels , Geir Morten Langeland, Jøran Mathiesen

Silje Bø
Maryon Østhus

Linda Merete Strand

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

Referat
Sak 13 2018/2019

Godkjent referat 22.11.18

Sak 14 2018/2019

Saker fra Ungdomsrådet
Ingen saker

Sak 15 2018/2019

Vormedal ungdomsskole
Steinhaugvegen 51
5545 Vormedal

Status rehabilitering/idrettshall
Byggetrinn 1:

Nye A-bygg ferdig. «Vrimle» i første etasje med kantine, amfi og
sitteplasser til elevene. 2.etasje med kontorer til ansatte.

Byggetrinn 2:

Igangsatt, det gamle administrasjonsbygget omgjøres til klasserom,
grupperom og musikkavdeling. Planlagt ferdigstilling medio august
2019.

Byggetrinn 3:

Planlagt oppstart medio august 2019. Den gamle klasseromsfløyen
totalrenoveres. Planlagt ferdigstilling august 2020.

Idrettshall:

Før byggesøknad ble behandlet, krevde kommunens administrasjon
ny reguleringsplan. I tillegg ble det framlagt et rekkefølgekrav om at
svingen ved FMC måtte utbedres før oppstart. Denne svingen blir
prioritert som nr 8 i ny trafikkplan. I økonomiplanen blir utbedring
av svingen ikke budsjettert før i 2028. Rektor, tillitsvalgt,
Elevrådsleder og FAU-leder leverte en høringsuttalelse i høst.
Politikerne har tatt dette til følge og bestemt at det skal sees bort
fra rekkefølgekravet. Det er idisse dager utarbeidet en ny
reguleringsplan til høring. Idrettshallen blir som følge av dette
utsatt et halvt år.
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Sak 16 2018/2019

Drøfting 45 vs 60 minutters undervisningsøkter
Skolesjef framla et forslag om overgang til undervisningsøkter på 60 minutt. Etter
høringsrunden er det gjort en beslutning om å utsette omleggingen og sette ned en
arbeidsgruppe mot skoleåret skoleåret 2020/2021.
Elevrådsleder melder om at på Vormedal ungdomsskole var det noen klasser på
8.trinn som ønsket 60 minutters økter, men de fleste ønsket 45 minutter. Elevene
tror det er mange elever som vil ha vanskeligheter med å sitte i ro i 60 minutt. Mange
har fritidsaktiviteter etter skoletid som kan bli påvirket av lengre skoledager. Elever
ønsker flere friminutt, men da blir skoledagene lengre. En fordel var å få mer tid til å
sette seg inn i arbeidet.
Lærerne er usikre på hvordan 60 minutt vil utarte seg ettersom det ikke er prøvd.
Flere var skeptiske til at det kan bli for lange økter. Samtidig kan 45 minutter bli
knapt. Kritikken fra lærerne var mest rettet til prosessen som i utgangspunktet ga
kort tid til å reflektere over omleggingen.
Skolesjefen har påpekt at det vil ikke bli anledning til å fortsette med å bruke 3.time
til matpause. Da må en enten innføre flere 5 minutters friminutt igjen, eventuelt
forlenge skoledagen. Representantene fra Elevrådet er noe skeptisk til å starte
tidligere enn 8.30. Det legges også vekt på at 10 minutter er for korte pauser.
Lærerne vil få komme med innspill neste uke. Det må tas en beslutning før
15.februar.

Sak 17 2018/2019

Eventuelt
a)

Ringeklokkene fungerer ikke og mange elever kommer for sent til timene.
Klokkene blir nå styrt fra IT-avdelingen på Rådhuset og rektor har dialog i forhold
til denne utfordringen.
b) FAU vil invitere til foreldremøte 14.mars kl. 19.30. Kim Skogland v/Politiet i
Karmøy tar opp nettvett, rus, vold og lignende.
c) Skolen vil nå ikke lenger bruker SMS som kommunikasjonsform. I stedet vil
lærere sende melding via VISMA. Foreldre kan lese meldingene via appen eller
logge seg inn i Visma Flyt skole.
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