Møte i Skolemiljøutvalget (SMU)

Vormedal ungdomsskole

13.september 2022
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:

Sigbjørn Ustad, Marianne Lie Hammer
Siw Høyvik (vara)

Arnhild Haugen

undervisningspersonalet
andre ansatte

Eivind Bergland, Åshild Lothe, Tone S. Nordnes (vara)
André Salvesen, Sanne Vikse og Henning Sakseid Haavik

Charlotte Bersaas
Geir Aarvik

Linda Merete Strand

foreldrerådet
elevene
kommunen
skoleledelsen (rektor)

Referat
Sak 01-2022/2023

Konstituering SMU
Leder: Eivind Bergland
Nestleder: André Salvesen
Referent: Linda Merete Strand

Sak 02 2022/2023

Møteplan 2022/2023
08.11.22 kl.19.00-20.30
31.01.23 kl.19.00-20.30
18.04.23 kl.19.00-20.30

Sak 03 2022/2023

Idrettshall/Uteområde v/rektor
Hallen er forsinket. Blir trolig åpen for bruk i slutten av oktober.
Brannsentralen som ble bestilt i april er fortsatt ikke på plass.

Sak 04 2022/2023

Revidering ordensregler v/rektor
Flere av ordensreglene bør endres. Det gjelder oppbevaring av pc, samt
tilgang til Kiwi i storefri. Elevene ønsker fortsatt å kunne gå til Kiwi i storefri.
Det vil kreve flere vakter, og rektor ønsker å prioritere å holde idrettshallen
åpen for aktivitet i friminuttet. Innspill om at det gjerne handles usunn mat
på Kiwi og at det er vanskelig for vaktene å få full oversikt over hva som
skjer i butikken.

Sak 05 2022/2023

Skoleball v/FAU
Gjennomfører ballet på skolen. Det velges en juleballkomité fra elevrådet.
Tidspunkt juleball: 15.desember 19.30-23.30
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Ønsker om å organisere bruktsalg av dresskjole-/dress i år også
Tidspunkt bruktsalg: 22.oktober kl.12.00-14.00.
Kjoler som ikke hentes til kl. 14.00 blir gitt bort. FAU har ansvar for
gjennomføringen. Rektor legger ut arrangementet på facebooksiden til
skolen.
Sak 06 2022/2023

Eventuelt
a) Rektor ønsker å flytte to av planleggingsdagene grunnet planer om
personaltur. SMU ser ingen utfordringer i å flytte dagene.
b) Ønske om arrangement forebyggende politi. Ble arrangert for
8.trinn i fjor, men ber om å utvide til alle trinn. Har fått invitasjon til
et storforeldremøte i Festiviteten 21.september. Rektor sender
invitasjon ut i Visma. Rektor kontakter SLT koordinator for et felles
foreldremøte på Vormedal med tema rus.
c) FAU er positive til å bidra til aktivitet i området. Ønsker innspill fra
elevene. Saken tas videre til elevrådet. Innspill om å markedsføre
«Gilje», den nye ungdomsklubben på Kolnes.

Vormedal 13.09.22

Ref: Linda Merete Strand
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