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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

6.mai 2021 

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: 
Inge Froestad 
Arnhild Haugen 
Eivind Bergland, og Åshild Lothe 
Sebastian Øie Rasmussen og Liv Bertelsen 
 
Linda Merete Strand 

Liv Sætre 
 
Charlotte Bersaas 
Brage Svendsen, Maren S. Alsaker 
Alexander Aarvik  
 
 

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

 

Sak 18/2020-2021 Referat 18.02.21 godkjent 
Sak 19/2020-2021 Ressurssituasjonen 2021-2022 v/Linda Merete Strand  

Viser til nylig mediasak, hvor det ble satt søkelys på ressurssituasjonen i Karmøy 
kommune. Der kom det fram at Vormedal ungdomsskole ligger under 
«lærernormen» dette skoleåret. Lærernormen forteller om hvor mange lærere 
skolen skal ha som et minimum. For ungdomsskolen er det 20 elever pr ansatt 
lærer. Det betyr ikke at gruppestørrelsene skal være 20 elever. I denne 
utregningen skal timer til spesialundervisning trekkes fra før en beregner 
lærernormen. På Vormedal ungdomsskole ligger vi rett under nasjonalt snitt for 
antall elever og timer til spesialundervisning, men ligger likevel altså under 
lærernormen. Rektor varslet om dette i fjor vår, og det er nå laget en ny 
ressursmodell. For kommende skoleår vil skolen oppfylle lærernormen og vil få 
omlag 3 stillinger flere sammenlignet med i år.  

Sak 20/2020-2021 Evaluering av skoleåret 
• Skolen skårer som eller over nasjonalt i regning og engelsk. I regning 

løftes elevene mer enn forventet fra 8.-9.trinn, men det er 
forbedringspotensial i lesing.  

• På Elevundersøkelsen skårer elevene lærene høyt på støtte, og det er 
høy trivsel. Skårer lavere på vurdering og ønsker mer praktisk 
undervisning.  

• Foreldrerepresentantene tilbakemelder at informasjonen i forbindelse 
med smittetiltak har vært god.  

• Ønsker om å gjennomføre foreldreundersøkelse neste skoleår. Forslag 
om å gjennomføre den under foreldremøter.  

Vormedal ungdomsskole 
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Sak 21/2020-2021 Sikkerhet ved oppstart for bygging av idrettshall 
Det er laget en riggplan for området rundt området for ny idrettshall. Fortauet 
ved grusbanen blir stengt, og elevene vil måtte bruk veien nedenfor barnehagen 
som skolevei i byggeperioden. Elevene vil kunne bruke sykkelstativene.  

Sak 22/2020-2021 Sommerball for 10.trinn 

SMU er positive til at skolen starter planlegging av et mulig sommerball ute i 
skolegården i juni dersom smittvernsreglene tillater det. Skolen setter ned en 
arbeidsgruppe med elever fra 10.trinn og starter en plan for mulig 
gjennomføring.  

Sak 23/2020-2021 Eventuelt 
a) Ansatte og elever takker FAU for oppmuntring med kake og is. Satte 

veldig pris på det.  

 
 
 
 
 
Vormedal 07.05.21 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


