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Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 

31.januar 2023 

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 
Arnhild Haugen 
Eivind Bergland, Åshild Lothe, Tone Nordnes 
André Salvesen, Helene Marie Seland og Henning Sakseid Haavik (vara) 
 
Linda Merete Strand 

 
 
 
Sanne Vikse 
Geir Aarvik  
 

undervisningspersonalet 
andre ansatte 
foreldrerådet 
elevene 
kommunen  
skoleledelsen (rektor) 

 

Referat  

Sak   13 2022/2023 Kommentarer til referat 08.11.22 
Sak 10 2022/2023  

Har satt ned en komité for å vurdere hvilke tiltak en kan sette i gang 
for elevene på kveldstid.  

Sak 12 2022/2023 

Elever på 10.trinn har forventet sommerball. Viktig at vi får gitt 
informasjon om at foreldre selv må gjennomføre avslutning for hver 
enkelt klasse selv. Foreldre kan gjerne gjennomføre ball, men skolen 
ønsker å tekke seg ut. I fjor forsvant alle elevene ned til 
Vormedalsvannet og lokalet sto tomt med foreldre og dj.  

Sak   14 2022/2023
  

Nasjonale prøver 
Generelt skårer skolen omtrent som nasjonalt snitt for lesing, regning og 
engelsk på 8. og 9.trinn. Ser vi på progresjon, så har elevene på Vormedal 
ungdomsskole hatt en høyere progresjon enn nasjonalt samlet sett de siste 
tre årene.  

Dersom vi ser på skolebidragsindikatoren, som måler forventet resultat ut 
fra elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, så er skolens bidrag noe høyere 
enn forventet.  

Sak   15 2022/2023 Evaluering juleball 
Elevene tilbakemelder om at det var vellykket. Opplevdes som veldig varmt i 
gymsalen. Alltid litt kleint i starten, men går av seg selv etter hvert. Mange 
var redde for at ballet ikke skulle bli så bra som i fjor, men det ble bedre.  

Foresatte opplevde at det var for mye pizza i fjor og for lite i år. Ble en 
kommunikasjonssvikt i forhold til utdeling av glutenfri pizza. De som satt på 
midten, fikk minst. Bør beregne 3,5 elever pr. pizza neste gang.  

Vormedal ungdomsskole 
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Bør ha flere registreringer ved adkomst. Var kaldt og tok lang tid å få 
elevene inn.  

Må vurdere om kr. 100,- er tilstrekkelig. Bør få til en ordning hvor foreldre 
som ikke har anledning til å betale, kan søke om å få dekket. 

Bør lage et arrangement på Facebook før sommeren hvor 10.trinns elevene 
blir invitert til å selge kjoler på bruktmarked. 

Var tilstrekkelig med foreldrevakter. Var greit med tidsrom på 2 timer hver. 
Veldig bra ryddejobb av foreldre. 

Viktig å få kjøpt inn nok kopper. Fungerte ikke med at elevene skulle ta med 
vannflasker.  

Sak   16 2022/2023 Skolens status vedr. fagfornyelsen 
I forbindelse med den reviderte læreplanen fra 2020 og den såkalte 
fagfornyelsen, så skal læring skje innenfor tre tverrfaglige tema. Skolen har 
satt «Folkehelse og livsmestring» inn i et årshjul med månedlige tema. Det 
settes i tillegg av tid til «Bærekraftig utvikling» og «Demokrati og 
medborgerskap» høst- eller vårsemesteret.  

Målet er å få til dybdelæring og skape motiverende undervisning. Det settes 
av tid til planlegging for lærerne for å få til mer variasjon, lek og 
konkretisering inn i undervisningen. Eksempel på tema har blant annet vært 
«Min framtidsby», «Det angår også deg», «Bærekraftig badeplass», 
«Engasjement» og deltakelse i «First Lego League» 

Elevrepresentantene tilbakemelder at det har vært spennende å jobbe med 
tverrfaglig tema, men at det kan oppleves intenst.  

Sak   17 2022/2023 Eventuelt 
a) Spørsmål om klassesammensetting fra barne- til ungdomsskolen og 

om utfordringer knyttet til at elever vår komme med innspill til 
klassevenner. Rektor forklarer skolens rutiner for overgang. Det tas 
ulike hensyn ved oppretting av klasse, som eksempelvis kjønn, 
geografi, faglig- og sosial kompetanse, samt innspill fra foresatte, 
elever og kontaktlærer.  
 
Skolen forsøker å ivareta elevers og foresattes behov for å komme 
med innspill til medelever som er viktige for deres barn for å 
oppleve trygghet i ny klasse. Samtidig er faren for at elever 
stigmatiseres og opplever at de rangerer venner.  
 
Sosiallærer og skoleledelsen besøker klassene i april og vil ha fokus 
på dette. Tema vil også bli tatt opp på foreldremøte. Det vil være 
viktig å formidle at det vil være valgfritt å navngi elevens venner og 
at hensikten er å nevne medelever de trenger for å oppleve 
trygghet. 
 
Elevrepresentantene tilbakemelder at det er viktig at de får komme 
med innspill til klassesammensetting for å oppleve trygghet.  
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Innspill om at skolens rutine med nå å sende ut en lenke i Visma til 
foreldrene er bedre enn tidligere praksis med å levere ut 
papirskjema. 

 
 
 
 
Vormedal 31.01.23 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


