VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Deltakere:

13. desember 2017
18.00-19.30
Vikhammer ungdomsskole, personalrommet
Benedicte Furuvik Evjen
Leder elevråd
Eirin Ulsund Liabø
Nestleder elevråd
Razet Oeva
Leder FAU
Kerstin Leistad
Nestleder FAU
Trond Hoseth
Malvik kommune, politiker
Bodil Furuhaug Westby
Malvik kommune, rektor
Øivind Aunøien
Undervisningspersonalet
Camilla Johnsen
Undervisningspersonalet
Heidi Jacobsen
Andre tilsatte

Referat fra møte i samarbeidsutvalget
1/17-18

2/17-18

3/17-18

Valg av leder og sekretær
Leder: Kerstin Leistad
Sekretær: Bodil F. Westby
Møteplan for skoleåret 2017-2018 (gjelder også skolemiljøutvalget)
Onsdag 28. februar kl. 18
Onsdag 4. april kl. 18
Elevrådet informerer:
- Chillzone
Tatt opp som et ønske av foreldre, elever og ansatte i
samarbeidsutvalget forrige skoleår. Rommet er pusset opp og inventar
er kjøpt inn. Er et populært sted å være i friminuttene.
-

Malvik kommune:
Postadresse:
7550 HOMMELVIK
Telefon: 73 97 20 00
www.malvik.kommune.no

Operasjon dagsverk
Årets prosjekt gikk til «oljebarn» i Nigeria, ungdommer som er rammet
av verdens største oljekatastrofe. Ved Vikhammer ungdomsskole kom
det inn ca 80 000 kr. OD var kontantløst i år, dette var en lettvint
løsning for de som skal betale. Lærerne må huske å gi foreldre beskjed
om at det er viktig at betalingen/kvittering for dette kommer raskt,
slik at det er lettere å følge opp hvem som har betalt.
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I etterkant kan man undersøke hvordan det gikk med prosjektet. Kan
dette tas opp i klassene, f.eks. i forbindelse med neste års prosjekt?
4/17-18

Rektor/andre tilsatte informerer:
- Ny skole
Har jobbet med romprogram. Detaljregulering av tomta før ny
sentrumsplan. Kan gressbanen også være aktuell som tomt?
Eksisterende milepælsplan sier at VUS skal være ferdig høsten 2020,
men her kan det komme endringer. Nye skoler har vært en del av
økonomiplanene i flere år. Kan de andre alternativene (ungdomshus,
basishall, ønsker fra frivillige lag og foreninger) føre til forsinkelser for
skolen? Utemiljøet må også prioriteres.
-

Tilsetting av rektor
Tilsettingsprosessen er avsluttet. Det blir utlyst en inspektørstilling
rundt vinterferien.

-

Skolens satsningsområder
Læringsmiljøprosjektet
Spekter (ikke-anonym mobbeundersøkelse) – det kommer frem en del
i undersøkelsene, positivt for både lærere og elever. Kan jobbe mer
konkret med det som kommer frem i ikke-anonyme undersøkelser enn
det som kommer frem i elevundersøkelsen.
Spekter har fokus på miljøet i klassen. Mobbing av andre på skolen
kommer ikke frem i undersøkelsen.
Språk:
Malvik kommune er en språkkommune. VUS har jobbet med
tverrfaglige skriveprosjekt på alle trinn. Bruker Apropos skriving
(digitalt verktøy) i opplæringen når det gjelder teksttyper,
modelltekster etc. Apropos skriving kan brukes av faglærere i alle fag
hvor det skrives lengre tekster, ikke bare av norsklærerne.
SUN – matematikk. Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med
NTNU. Fokus på hva som gir motivasjon for matematikk.
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5/17-18

Skolens ordensreglement
Revideres i løpet av skoleåret 2017-2018
Sendes ut med neste innkalling, og blir sak på neste møte. Tas opp i elevrådet
(styret + representanter fra 8. trinn), i personalet og i FAU.

6/17-18

Eventuelt
Åpen hall i langfri mandag, onsdag og fredag. God oppslutning, spesielt fra 8.
og 9. trinn. Balansegang mellom organisert aktivitet og fri aktivitet. Fint
samlingssted for elever fra flere trinn. Elevene opplever det som positivt.

Referat fra møte i skolemiljøutvalget
1/17-18

2/17-18

Valg av leder og sekretær
Leder: Kerstin Leistad
Sekretær: Bodil F. Westby
Alle ansatterepresentanter deltok under hele møtet. Dersom det ved en
senere anledning skal være en avstemning e.l., blir man enig om hvem av
ansatterepresentantene som har stemmerett.
Skolemiljø
- Opplæringsloven kapittel 9a, aktivitetsplaner
Endring av loven er gjennomgått med personalet, foresatte og elever
tidlig i høst. FAU er også orientert. Skolens plikter er tydeliggjort, og
nulltoleranse er lovfestet. Skolen er i gang med aktivitetsplaner, og
konkrete tiltak følges opp.
-
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Postadresse:
7550 HOMMELVIK
Telefon: 73 97 20 00
www.malvik.kommune.no

Krenkende atferd via internett/sosiale medier
Saraha-appen har fått en del oppmerksomhet i høst. Mange
ungdommer har denne appen. Mange får positive tilbakemeldinger,
men det er også noen som får mye negativt. Dette går ikke inn på alle,
men noen tar det nok til seg. Ungdommer «kødder det bort» for å
støtte den som får det. De kommer også med positive kommentarer
på sosiale medier for å støtte. Snap, instagram og facebook oppleves
ikke problematisk i forhold til dette. Negative kommentarer o.l. blir
helst tatt opp med venner. Sjelden at ungdommer tar det opp med
foreldrene sine.

Vikhammer Ungdomsskole:
Postadresse: Malvikvegen 305
7560 VIKHAMMER
Telefon: 73 97 24 80
www.vikhammerungdomsskole.no

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

3/17-18

-

Spekter (ikke-anonym mobbeundersøkelse)
Se under SU-referat

-

Elevundersøkelsen
Se under SU-referat

Trivselstiltak/forebyggende arbeid
- Utarbeidelse av sosial læreplan
Planen har mål for elevenes skolemiljø, referanser til
opplæringsloven/læreplanens overordnede del, fokus på ferdigheter i
forbindelse med aktiviteter og skal være en idébank. Representantene
fra elevrådet synes at turneringer (volleyball- og fotballturnering) er
fine tiltak. Det er viktig å snakke om hvilke ferdigheter man trener på i
forbindelse med aktivitetene.
-

4/17-18

Friminuttsaktivitet: Kantina/biblioteket, chillzone, åpen hall
Elevrådsstyret har gjort en kjempejobb med chillzone. Kantina er også
en trygt sted å være.
Eventuelt
Forventninger elever, foreldre, ansatte – del av sosial læreplan. Blir tatt opp i
FAU, elevrådet og med ansatte.

Bodil Furuhaug Westby
Referent
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