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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

26.oktober 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, Beate Leknes 
Arnhild Haugen 
Eivind Bergland, Charlotte Bersaas og Åshild Lothe 
Sindre G. Dahle 
 
Linda Merete Strand 

 
 
 
Martine Aas og Sivert Brekke 
Alexander Aarvik  
 

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

 

Sak 01/2021-2022 Konstituering SMU 
Følgene valg foretatt: 
Leder: Eivind Bergland 

Nestleder: Sindre G. Dahle  

Referent: Linda Merete Strand (rektor) 

 

Sak 02/2021-2022 Uteområdet v/Eivind Berland 
Etter at ballbingen ble opprustet har det ikke skjedd så mye mer med 
uteområdet. Det har vært ytret ønsker om paddletennisbane, sandvolleyballbane 
og basketbane.  

Rektor har hatt kontakt med prosjektleder for hallen angående Tuftepark. Skolen 
har allerede handlet inn 3 apparater til en verdi av kr. 85.000,- I tillegg er har 
skolens idrettsavdeling sett på ytterligere 3 apparater som en ønsker å kunne 
kjøpe inn. Mykje velforening søkte tippemidler for flere år siden, og det vil derfor 
være mulig å få til en rask prosess. Rektor har sendt inn tegninger av fundament 
til prosjektleder, og en håper dette arbeidet kan gjøres i forbindelse med 
betongarbeidet til idrettshallen.   

Det vil komme en 7-er bane nord for idrettshallen. Denne ble tatt med som 
opsjon i anbudet og blir en del av prosjektet. Håpet er at banen vil være klar til 
skolestart 2022.  

Den tidligere håndballbanen brukes nå som riggområdet. Når prosjektet er slutt, 
vil denne bli asfaltert på ny. Her vil det være plass til to basketbaner og en 
paddletennisbane. Rektor har undersøkt kostnader for paddletennins, som vil 
ligge rundt omlag kr. 250.000,- Skolen er interessert i å være med å bidra og en 
bør vurdere mulighet for søknad om tippemidler.  

Vormedal ungdomsskole 



 

Vormedal ungdomsskole              51 81 18 80                        vormedal@karmoy.kommune.no                       www.minskole.no/vormedal 
Steinhaugvegen 51 
5545 Vormedal                                                                  

Sak 03/2021-2022 Lærertetthet v/Linda Merete Strand (rektor) 
Vormedal ungdomsskole har tidligere hatt for lav lærertetthet. For 
ungdomstrinnet skal skolen ha 1 lærer ansatt pr. 20. elev. Det betyr ikke at 
klassene skal være gruppert med 20 elever. Lærertettheten regnes ut etter at 
stillinger brukt til spesialundervisning er trukket fra. Rektor sendte en bekymring 
til skolesjefen forrige høst med varsel om at skolen ikke ville oppnå lærernormen. 
Dette skoleåret fikk skolen økt sine ressurser og ligger nå akkurat innenfor kravet.  

Sak 04/2021-2022 Evaluering av 60-minutters økter v/Eivind Berland 
FAU har ønsket evaluering av overgangen fra 45 til 60-minutters økter og sier at 
flere mener 60 minutter er for lenge.  

Rektor sier det er viktig å se øktene i sammenheng med Fagfornyelsen og ønske 
om en mer variert, motiverende og kreativ undervisning. Med lengre økter så blir 
det rom for mer elevaktivitet. Flere lærere sier det blir mer ro i klassene og at det 
er lettere å gå i dybden.  

Det er ikke meningen at elever skal være stillesittende i 60 minutter, men at det 
så langt som mulig legges opp til variasjon i læringsmetoder og strategier. 
Foreldre sier det kan være uheldig å ha halv dag om onsdagen, mens det er 
positivt for lærere å ha utviklingstid til 15.30 om onsdagene. Elevrepresentant 
mener de fleste elevene synes de jobber bedre. Rektor sier at elever som har 
behov for time-out, opplevde kanskje at 45 minutter også var for lenge. 

Beslutningen om overgang til 60-minutters økter ble tatt sentralt i kommunen. 
Samtidig kan det være hensiktsmessig å evaluere etter to års gjennomføring. 
Saken tas videre til elevrådet.  

Sak 05/2021-2022 Skoleball 
a) Dato for gjennomføring: 16.desember kl.19.30-23.30 

 
b) Kjole-/dress salg 

FAU kan organisere bytte/salg: 13.november kl.12.00-14.00 

Ettersom vi har hatt et par uten ball, så ønsker en å åpne for at elever fra 
andre skoler også får kjøpe og selge kjoler. De som selger kjoler møter ½ i 
forkant. Ber elevene om sette fornuftige priser. Foreldre kan selge for 
elever som ikke ønsker å eksponere seg selv.  

 
c) Organisering 

- FAU står som organisator 
- FAU organiserer foreldrevakter, 1 representant fra hver klasse 
- Tar inngangspenger kr. 200,- 
- En arbeidsgruppe (elever) får medansvar for å organisere 
- Bruker Vrimle og gymsal til ballet 
- FAU forhører seg om DJ 
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Sak 06/2021-2022 Innspill vedr. arbeidslivsfag og erfaring med Ungtech  

v/Eivind Berland 
Det er kommet innspill om at arbeidslivsfag bør være for alle elever og ikke et 
alternativ til språkfag. Det er også meldt inn at det er alt for mye fokus på at alle 
elever skal velge studiespesialiserende og ikke yrkesfag.  

Rektor melder tilbake at det er nasjonale føringer om arbeidslivsfag som et 
alternativ til språkfag. Skolen kan også velge å tilby fordypning i matematikk, 
norsk eller engelsk, men det skal være elevenes valg.   

Rektor sier at skolens Yrkes- og utdanningsrådgiver har stort fokus på å gi innsikt i 
elevenes muligheter innenfor yrkesfag. Vormedal ungdomsskole har en svært 
høy gjennomføringsgrad på videregående, som indikerer at mange gjør gode 
valg. Hvert år gjennomføres workshop sammen med foreldre og elever på 
kveldstid. I tillegg har Haugaland skole og arbeidsliv et tilbud for å hjelpe elevene 
i sine valg.  

Ungtech ble spilt inn i FAU, men en har en foreløpig ikke funnet noe mer 
informasjon om dette tilbudet. Skolen har litt å gå på i forhold til samarbeid med 
næringslivet utover det som skjer innenfor Utdanningsvalg. 

Sak 07/2021-2022 Mobilreglene ved skolen v/Eivind Berland 
For noen år siden spilte FAU inn forslag om mobilforbud på skolen. Det ble 
igangsatt en prosess hvor både foreldre, elever og ansatte ble hørt. Elevenes 
stemme var viktig og til slutt kom SU fram til et kompromiss hvor elevene kan 
bruke mobilene i uteområdet, men ikke inne. I referatet fra FAU kommer det 
fram at mobilreglene ikke fungerer i Vrimle.  

Elevrepresentant sier at de fleste følger reglene. Rektor sier det observeres svært 
få elever som tar fram mobilen Vrimle. Det er viktig for skolen å ikke ha regler 
som ikke kan overholdes. Et totalforbud vil nødvendigvis ikke bety at flere 
overholder reglene.  

Sak 08/2021-2022 Status nettvett og mobbing ved skolen v/Eivind Berland 

Når det gjelder elevenes skolemiljø, så skårer elevene høyt på trivsel og at skolen 

oppleves som et trygt miljø. Andel elever som melder om mobbing blant elever, 

digital mobbing eller mobbing fra voksne, ligger under landsgjennomsnittet.  

Skolen tar imidlertid hver enkelt henvendelse alvorlig, og har nulltoleranse for 

mobbing. I tilfeller elever ikke opplever skolen som trygg og god, så oppretter 

skolen tiltaksplaner. Sakene meldes til skolens Innsatsteam. Fram til nå har 

skolen laget 10 tiltaksplaner etter aktivitetsplikten Jf. Opplæringslova §9A. Disse 
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handler ikke nødvendigvis om mobbesituasjoner, men det kan likevel være behov 

for tiltak for at elever skal ha det trygt og godt.  

Oversikt over resultater fra Elevundersøkelsen: 

 

Skolen har en strategi og et årshjul for «Dannelse og livsmestring» hvor nettvett 

og mobbing er aktuelle tema. På 8.trinn var blant annet politiet på besøk i høst 

og snakket om nettvett.  

Utdrag fra årshjulet for skolens strategi: «Dannelse og livsmestring»: 
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Sak 09/2021-2022 Eventuelt 
a) Bruk av Grendahuset 

Innspill om å bruke Grendahuset i større grad til evt. diskotek. Rektor 
forteller at skolen tidligere arrangerte skoleballene på Grendahuset, men 
at kostnaden for leie gikk kraftig opp og at det ikke har vært mulig å 
bruke lokalet av økonomiske grunner.  
 

b) Dersom elevene ønsker at foreldre skal organisere en månedlig aktivitet, 
så er de villige til å stille opp. Saken tas videre til Elevrådet. 

 
 
 
 
 
Vormedal 27.10.21 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


