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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

23.oktober 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: Representant for: 
Liv Sætre, Helge Storstein 
Arnhild Haugen 
Trond Krogsæter, Wenche Gulliksen 
 
Maryon Østhus 
Linda Merete Strand 

 
 
 
Amalie Rognaldsen, Krister R. Pedersen, Erling Vik  

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

Sak   1 2019/2020 Konstituering SMU. Valg av leder, nestleder og referent 

   Leder: Trond Krogsæter 

   Nestleder: Amalie Rognaldsen 

   Referent: Linda Merete Strand 

  

Sak   2 2019/2020 Møteplan 2019/2020 

   4.desember kl.18.00-19.30 

   25.mars kl.18.00-19.30 

   13.mai kl.18.00-19.30 

 

Sak   3 2019/2020 Informasjon om bruktmarked 

Tirsdag 29.oktober kl.18.00-20.00. Organiseres i gymsalen. Har laget et 

arrangement på facebook, som vil bli delt på skolens facebookside og 

hjemmeside. Legges på elevskjermen i Vrimle. Rektor sender felles melding til 

alle foreldre.  

 

Sak   3 2019/2020 Forespørsel angående tilbud om mørkekjøring  

FAU ønsker å gjøre avtale om prisvennlig tilbud i forbindelse med valgfaget 

Trafikk. Dette faget er ikke inkludert mørkekjøring.  Noen skoler har fått 

gjennom en felles avtale med kjøreskole. Normalpris er 1400-1500 kr. FAU 
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har fått tilbud fra Haugaland Transportskole pålydende 11.000 kr. Skolen kan 

formidle informasjon, men FAU vil stå for organisering.  

   

 

Sak   4 2019/2020 Rutiner for spisetid   

FAU etterspør praksis for spisetid. Rektor informerer om at skolen tidligere 

har brukt tid av 3.time til spisetid. Dette er det ikke anledning til lenger, og 

start- og sluttid for skolen er derfor utvidet. Elevene kan nå spise i 

klasserommet 10 minutt og deretter ta mat med seg i Vrimle. Skolen har 

kantine 4 dager i uken, og elevene kan spise der. Å utvide tid i klasserommet, 

vil måtte bety kortere storefri. Ettersom skolen legger opp til aktivitetsledere 

med ansvar for ulike aktiviteter i storefri, vil dette være en dårlig løsning. 

Skolen har ikke kapasitet til å både dekke tilsyn i klasserom, i tillegg til Vrimle 

og uteområdet. Tilsynet strekker seg i dag helt ned til Kiwi.  

 

Sak   5 2019/2020 Refleksjon over leksepraksis 

Skolen har hatt en leksedebatt. Bakgrunnen er en politisk sak forbindelse 

med tiltak for å øke elevenes motivasjon. Innspill i SMU om at det gir foreldre 

økt innsikt i elevenes arbeid. Kan være vanskelig å få elevene til å øve til 

prøve dersom det ikke står skrevet på en plan. Framheves at det likevel er 

viktig å ikke gi lekser for å gi lekser. Leksene må ha mening og være til nytte.  

Foreldrerepresentantene trekker fram gruppearbeid som urettferdig.   

 

Sak   6 2019/2020 Status rehabilitering, idrettshall og uteområde 

Rehabiliteringen er i rute. Nå pågår byggetrinn III, som skal ferdigstilles 

høsten 2021. Da vil hele skolebygget være ferdig. Skolen har noe plassmangel 

i år, og mangler spesialrom og bibliotek. Skolen har plassert biblioteket i 

Vrimle, og forsøkt å finne andre kreative løsninger. 

 

Forrige uke var skolen og FAU invitert på oppstartsamling. Vi er nå i 

forprosjektperioden og det skal lages beskrivelser. Mandag 29.oktober blir 

det brukermøte, og en ber da om at brukerne har definert krav og behov. 

Planlegges ferdig september 2021.  
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Prosjektleder forsøker å innlemme kunstgressbane (7 ´er bane) som opsjon. 

Skolen har kjøpt inn apparater til Tuftepark. Noen planer om å rehabilitere 

ballbingen. Jarle Østenstad er på saken. Det planlegges noe dugnad.  

 

Sak   7 2019/2020 Oppdatering vedrørende midlertidige klasserom i modulbygget 

Foreldre har meldt inn bekymring for luftkvalitet og temperatur i 

modulbygget. Saken er meldt videre til prosjektleder og det er foretatt 

målinger. Det er foreslått tiltak som lærerne kan gjøre. I tillegg kan det blir 

satt inn ekstra ventilasjonsenhet. 

   

Sak   8 2019/2020 Ingen saker til eventuelt 
 
 
 
 
 
Vormedal 23.10.19 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


