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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

8.november 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 
 
Eivind Bergland, Charlotte Bersaas 
André Salvesen, Helene Marie Seland og Henning Sakseid Haavik (vara) 
 
Linda Merete Strand 

 
Arnhild Haugen 
Åshild Lothe 
Sanne Vikse 
Geir Aarvik  
 

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

Sak   07 2022/2023 Kommentarer til referatet 13.09.22 
Sak 02 2022/2023  

SMU- møtene flyttes til 18.00 (var opprinnelig satt opp 19.00) 

Sak 03 2022/2023  

Idrettshallen er nå åpen for bruk 

Sak 05 2022/2023  

Bruktsalg gjennomført, noe laber oppslutning. Bør markedsføre bedre. Var 
for få kjoler til salgs. 

Sak 06 2022/2023 a)  

Planleggingsdagene flyttes til 27. og 28. april 2023. Rektor sender 
påminning. Er bestilt buss, går kun en buss fra Kolnes. 

Sak 06 2022/2023 b)  

Rektor kontakter SLT koordinator for foreldremøte med tema rus 

Sak   08 2022/2023
  

Planlegging juleball 15.desember 
- Det er sendt ut påmelding i Forms 
- DJ er bestilt 
- Det er opprettet egen juleballkomité med elever 
- Foresatte tar ansvar for å skaffe vakter og bestille pizza 
- Forslag om å anbefale elevene om å ta med egne drikkeflasker for 

vann og at skolen skriver ut navnelapper for merking  
- Må organisere noen vakter i døren som tar imot betaling fra de som 

ikke har fått gjort det. Bør ha et bord til hvert trinn. 
- Ønsker å betale pizza med faktura 

Vormedal ungdomsskole 
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Sak   09 2022/2023 Planlegging åpningsfest ny idrettshall og rehabilitering av 
skolen 
Det blir feiring av den nye idrettshallen og rehabilitering av skolen 30.11.22 
kl.17.00-19.30. Programmet er klart og ordfører kommer til åpningen. Det 
blir i tillegg aktiviteter som volleyballturnering, barnelek, pepperkakebaking, 
juleverksted, minikonsert, grilling av pinnebrød, utstilling og omvisning.  

 

Sak   10 2022/2023 Tilbakemelding fra elevene vedr. aktiviteter i regi av FAU 
Saken er tatt opp i Elevrådet og klassene har kommet med følgende innspill: 

Halloweenfest, fotball- og volleyballturneringer og LAN 

Sak   11 2022/2023 Foreldreundersøkelsen 
Elevundersøkelsen gjennomføres årlig i kommunen. Det er også mulighet for 
å gjennomføre foreldreundersøkelse. Det er ikke gjort på mange år.  

Sak   12 2022/2023 Eventuelt 
a) Avslutning 10.trinn sommer 2023. Har ikke vært så vellykket 

tidligere. Anbefales klassevis avslutninger. 

 
 
 
 
Vormedal 08.11.22 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


