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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

3.november 2020 

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, Inge Froestad 
 
Eivind Bergland, Charlotte Bersaas og Åshild Lothe 
Maren S. Alsaker, Brage Svendsen og Liv Bertelsen 
Alexander Aarvik  
Linda Merete Strand 

 
Arnhild Haugen 
 
 
 
 
 

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

 

Sak 01/2020-2021 Konstituering av SMU 
Følgende valg ble foretatt: 

Leder: Eivind Bergland 

Nestleder: Maren Alsaker 

Referent: Linda Merete Strand 

 

Sak 02/2020-2021 Drøfting av mulighet for gjennomføring av arrangementer for 
elevene (eks.skoleball) 

Ser ikke ut som det er mulig med juleball grunnet koronareglene. Dersom det er 
mulig, så ønsker Elevrådet å gjennomføre sommerball som kanskje kan 
arrangeres ute. Været kan være et usikkerhetsmoment. Ønsker å prioritere 
10.trinnet.  

Sak 03/2020-2021 Riggplan ved bygging av idrettshall 
Leder, nestleder og kasserer i FAU har hatt møte med tidligere FAU-leder og sett 
på tegninger av kommende idrettshall. Etter planen vil gravingen starte opp før 
jul og bygget er estimert ferdig våren 2022.  

Fortauet mellom barnehagen og skolen vil bli stengt, og elevene vil måtte 
benytte nedre vei fra barnehagen som skolevei. I tillegg vil håndvallbanen brukes 
til riggområdet, samt hele grusbanen holdes stengt. Elevene vil få tilgang til 
ballbingen under byggefasen.  

Innspill til å rehabilitere området ved lekeplassen i byggeperioden, ettersom det 
vil forsvinne endel uteareal i byggefasen. Spørsmål om det er mulig for elever å 
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gjøre noe arbeid. Rektor svarer at elever kan involveres i noe arbeid, men alt som 
har med sikkerhet å gjøre må utføres godkjent firma.  

Sak 04/2020-2021 Møteplan 
10.desember kl.18.00,  

18.februar kl.18.00,  

22.april kl.18.00 

Det settes opp ekstraordinære møte vedr. byggefasen ved behov 

 

Sak 05/2020-2021 Eventuelt 

a. Elevene får nå være sammen med andre kohorter på trinnet i 
uteområdet. Representantene fra Elevrådet sier dette har vært en positiv 
endring. Det er også laget en rulleringsordning klassevis for bruk av 
Vrimle, gymsal, ballbinge og spillerom.  

b. Elever har ønsker om at Kiwiordningen også skal rulleres klassevis på 
10.trinn. Innspill om det ikke alltid er ønskelig av butikkene. Alternativ 
bør skolen se på mulighet til å åpne kantinen. Saken tas opp neste 
Elevrådsmøte. 

c. Spørsmål fra elevrepresentantene om det blir skidag for 10.trinn. 
Planlagt tur i 9.klasse ble avlyst grunnet korona. Rektor svarer at dersom 
smittevernstiltakene tillater det, så vil 10.trinn få skidag i vinter. 

d. Elevene på Vormedal ønsker frukt. Spørsmål om hva kostnadene er med 
fruktordning, dersom en kan innføre det. Alternativt er det mulig å ha 
frukt i kantinen.  

 
 
 
 
Vormedal 03.11.20 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


