Møte i Skolemiljøutvalget (SMU)

Vormedal ungdomsskole

4.desember 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, Wenche Gulliksen
Amalie Rognaldsen, Krister R. Pedersen, Erling Vik
Maryon Østhus
Linda Merete Strand

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

Referat
Sak 9 2019/2020

Godkjent referat 23.oktober

Sak 10 2019/2020

Juleballet 2019
Elevene har fått klarert lyd, lys og musikk. Grendahuset har økt leien, så
derfor har skolen takket nei til tilbudet og vil arrangere ballet på skolen. Skal
ha matservering i Vrimle og dans i gymsal. Det er gitt klare signaler om at det
ikke skal være regler for kjolelengde på de ulike trinnene. Elevrådet er enig
om at det ikke skal være kleskode. Det blir fotograf. På mandag skal elevrådet
ha nytt møte angående ballet.
FAU-leder deltok på møte med politi i forbindelse med juleball. Politi tok opp
viktigheten av vakthold og våkenhet i forhold til rus. Elevene melder fra om
at dette ikke har vært noe problem på skolen. Hver klasse bidrar med to
foreldre. Det sendes ut melding i Visma. FAU kan også dele på sin
facebookgruppe. Det vil være lærere representert på ballet.
Arrangørene for ballet i Haugesund har ønsket at Vormedal ungdomsskole
skal promotere arrangementet. Skolen har meldt tilbake om at en ikke ønsker
dette. Det er mange fra Vormedal som har meldt interesse, men skolen
kommer ikke til å reklamere.
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Sak 11 2019/2020

Status rehabilitering / idrettshall
a) Rehabiliteringen følger planen. Det er fortsatt utfordrende med få
disponible rom på skolen, men det har vært stor grad av fleksibilitet i det
som er en midlertidig situasjon.
b) Det er gjort luftmålinger i modulene og CO2 nivået er noe høyt. Det lages
nå skjema for rutiner for lufting for å se om det bedrer situasjonen. Det
foreslås også at jakker og gymklær henges ute. Elevene sier de opplever
store temperaturforskjeller i klasserommene. Rektor tar dette videre til
prosjektleder. Foreldre og elever ønsker at 10.trinn får flytte siste halve å
og bytte klassrom med andre klasser. Rektor sier det har vært nøye
vurdering før klassene blir fordel, men at ledelsen vil ta en ny vurdering.
Det presisieres at situasjonen for elevene i modulene ikke er forverret
sammenlignet med de tidligere klasserommene. Innspill om at elevene få
bytte rom under heldagsprøver til våren.
c) Det ble oppdaget at det manglet en lærergarderobe i planlagt idrettshall
etter kravene. Det betyr at bygget måtte forlenges og løpebanen er
derfor tatt bort. Dette mener SMU er veldig uheldig. Vil be om at det blir
vurdert andre muligheter for løpebane.
d) Det er en utfordring at planlagte skillevegger i idrettshallen ikke er
lydtette. Forslag om å ta bort deler av tribunene og lage den sørligste
veggen lydtett. Dette er et økonomisk spørsmål og SMU foreslår at en
reduserer fra to til én skillevegg, som da blir oppgradert til lydtett.

Sak 12 2019/2020

Saker til ungdomsrådet 5.desember
Håkon Løkken representerer Vormedal på ungdomsrådet.
Ungdomskonferansen 2020 er en av sakene. SMU stiller seg positive til å
gjenta opplegget fra i fjor, hvor Vidar Hansen hadde foredrag i Vrimle. Skolen
kan også være disponibel med lokale for eventuelle andre foredragsholdere.

Sak 13 2019/2020

Eventuelt
a) Opplever at dekket i skolegården er svært glatt når det blir minusgrader.
Viktig at områdene blir strødd med sand før oppstart av dagen. Bør også
salte i trappene. Rektor tar dette opp med byggdrifter.
b) FAU arrangerte bruktkjolemarked. Det var noe færre deltakere enn i fjor,
men ca 20-30 kjoler ble solgt. Arrangementet bør avholdes tidligere på
høsten.
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c) Grunnet kommunens økonomiske situasjon foreslår Rådmannen er å
kutte 9 stillinger i grunnskolen. Spørsmål i SMU om foreldre bør komme
mer på banen. Innspill om at Kommunens foreldreutvalg bør engasjere
seg.
d) Det er kommet ønske fra elevene om kantinekort på skolen for å kunne
betale uten kontanter. Dette er en ordning hvor foreldrene kan legge inn
penger og ha oversikt over forbruk. Rektor sier at ledelsen har undersøkt
denne muligheten. Kostnaden er kr. 30.000, pr. år. Elevene formidler et
stort behov for en slik løsning. Tror det kan bidra til at flere elever på
10.trinn ikke går på Kiwi. Elevene ønsker sunne alternativer som
eksempelvis påsmurte rundstykker og skiver. Ostesmørbrød har
erfaringsmessig ikke vært populært. Ber om at Elevrådet får innspill fra
elevene om hva de ønsker av tilbud i kantinen.

Vormedal 04.12.19

Ref: Linda Merete Strand
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