VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved
Vikhammer ungdomsskole 03.05.2011
Tilstede: Randi Almaas (FAU), Emilie Rydning og Helle Eidissen ( elevrådet)
Bodil FuruhaugWestby (lærer) , Anne Elisabeth Myran (andre ansatte)
Matz Ulstad (politiker), Ester Sandtrø (rektor)
Fravær: Erling Foss
Tid: Tirsdag 03.05. 2011 kl 18 - 20
Sted: Vikhammer ungdomsskole
Mailadresser:

emilie.rydning@hotmail.com; helleeidissen@hotmail.com;Randi.almaas@hotmail.com;
Matz.ulstad@malvik.kommune.no;
Anne-elisabeth.myran@malvik.kommune.no; Bodil-furuhaug.westby@malvik.kommune.no
Ester.sandtroe@malvik.kommune.no;Erling.Foss@conrad-langaard.no
Sak

Vedtak
Ansvar/frist
1. Referat fra
Emilie gjennomgikk referatet. Minner om at forslag om at
siste møte
jenter på 9. trinn kan brukes inn mot klassene på 8. trinn i
forhold til jentemobbeproblematikk må følges opp.
Kort oppsummering av skoleovertakelsesuka
2. Informasjon
Emilie og Helle orienterte om hvordan elevbedriften er
Emilie og
om elevbedrift organisert og om arbeidet så langt. Alle bedrifter har kommet Helle
9. trinn
i gang. Konsernledelsen er godt fornøyd med bedriftene.
v/Emilie og
Konsernledelsen har blogg og alle bedrifter har egen logo. Se
Helle
www.vuselevbedrift.blogg.no
Elevbedriften må nå ut på hjemmesida, og bloggen gjøres
kjent.
PP laget av konsernledelsen og brukt på foreldremøte 9. trinn
legges ut på skolens hjemmeside.
3. Informasjon
om skolens
økonomi og
plan for
tilsettinger
neste skoleår
v/ Ester
4. Økt satsing på
fysisk aktivitet

Ester orienterte kort om at økonomien er under kontroll.
Skolen har et lønnsbudsjett på ca 22 mill. kr og driftsbudsjett
på ca 1,2 mill kr.
Det er god kontroll på budsjettet.
Skolen har fått investeringer i nytt brannvarslingsanlegg.
Dette belastes ikke skolens eget budsjett.
Det er kjøpt lærebøker i alle fag bortsett fra RLE.
Bodil orienterte. 8. trinn har kick-off denne uka. Kasser med
utstyr kjøpt inn til hver klasse. Elevrådet betaler. Elevrådet
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v/ Bodil

Saker
skolemiljøutvalget:
1. Fokus på
skolemiljøet.
Trinnråd 9. og
10. trinn v/
Ester

2. Informasjon
fra elevrådet
v/ Bodil +
elever
3. Eventuelt

belønner klasser som har alt utstyret intakt ved skoleslutt
med kr 300 i klassekassa.
Bakgrunnen for økt satsing kommer av: elevene klager på lite
å gjøre i friminuttene, FAU har hatt dette som sak lenge,
lærerne ønsker at elevene skal være mer ute i friminutt og
det er en nasjonal satsing på folkehelse:
http://www.stfk.no/denfysiskeskolesekken

Ester orienterte om negativ utvikling med hærverk, tyverier
og mobbing som startet et par uke før påske. Hendelser er
jobbet med, og i tillegg er det gjennomført klasseråd i alle
klasser hvor de fikk problemstillinger som skulle drøftes.
Cecilie Karlsen og Petter Roksvaag ledet så et trinnråd med
tillitsvalgte m/vara fra alle klasser på 9. og 10. trinn.
Emilie og Helle bekreftet at dette hadde vært tema i
klasseråd, og hadde inntrykk av at det hadde vært mange og
lange diskusjoner i enkelte klasser. De poengterte at det er
viktig med informasjon om hvilke reaksjoner skolen bruker i
forhold til hærverk, røyking/snusing, mobbing osv. Kan lett se
ut som at elevene ikke får straff. Det at enkelte elever får
avbrekk fra undervisningen ved å få gå på styrkerommet med
Petter oppleves også som urettferdig. Viktig å informere
tydelig om begrunnelser for de valg vi voksne gjør.
Bodil, Emilie og Helle orienterte kort om sammensetning av
nytt elevråd og om hva de arbeider med nå.
Elevrådet og FAU samarbeider om å sette i stand
gammelkantina, og FAU planlegger nå dugnad for å få malt
rommet.
Følg med på skolens nye hjemmeside:
www.vikhammerungdomsskole.no
Under skolemiljø finner du f.eks nye artikler om
mobbeproblematikk.
Vi satser på å ha ei nyttig og oppdatert hjemmeside!

Ester

Neste møte: tirsdag 25. oktober 2011 kl 18
Ester Sandtrø
ref
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