Dato: 13.11.2019

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).
Til stede:

Foreldrerepresentanter Ketil Solberg (leder FAU) og Lene H Johannessen (nestleder FAU),
Elevrepresentanter Vebjørn G Bugge og Anne Strand Gladsø (leder/representant
ungdomsrådet og nestleder i elevrådet), Marcus Nilsen Aastum (referent)
Kommunerepresentanter Astrid Gimseng (Politiker fra Hovedutvalget) og Robert ØyumJakobsen (Rektor), , Representant fra andre ansatte Hilde-Lill Vaslag (Renholder),
Leder skolemiljøutvalget Svein Børge Nygård (sosialrådgiver)

Ikke til stede:

Elevrepresentant Kai Alexander Normannseth (referent) og Representanter fra ansatte
skole Marianne Drugli og Cecilie Haugrønning

Når:

Onsdag 13.november
Skolemiljøutvalg kl 18-19
Samarbeidsutvalg kl 19-2030

Hvor:

Møterom i administrasjonen

SAKLISTE SKOLEMILJØUTVALG (1800-1900)
1. Konstituering med gjennomgang av veileder om skolemiljøutvalg.
a.

Viktig at det er flertall av elever og foreldre i skolemiljøutvalget.

b. Konstituering:
i. Leder Svein Børge Nygård
ii. Nestleder Anne Strand Gladsø
iii. Referent Robert Øyum-Jakobsen
2. Informasjon fra rektor og sosialrådgiver Svein Børge Nygård
a.

Kort informasjon fra rektor om flytting og skolemiljø.
Vi har utfordringer med å få låst alle dører hensiktsmessig inntil videre. Dette vil snart bli
utbedret, men fører til en del uheldige episoder.

3. Informasjon fra elevrådet
a.

To møter til nå. Hovedsaker har vært ukeTO. Det er sjekket i klassene om hva som er ønsket
tema dette skoleåret. Kripos med opplegget Delbart kommer onsdag og torsdag i ukeTO
(nettvett er noe ledelsen ønsker).
Stemninga i elevrådet er at de ønsker temaet rasisme og skjellsord. Dette er noe ungdomsrådet
også ønsker fokus på.
Elever opplever at det slike ord brukes mye, spesielt neger og jævla homo.
Leo Ajkic er ønsket som foredragsholder. Elevrådet kommer med innstilling fredag 15/11.

b. Dress og kjolebyttedag – dette ønsker elevrådet ikke å fortsette med.
Alternativt gjøre dette en ettermiddag?
Skoleball er noe elevrådet er veldig opptatt av. Dette skoleåret flyttes det antakelig til etter jul.
Har lyst til å få til aktiviteter på skoleballet – bruke MOT.
Vi har ikke normer om type kjole – kom som du er i dine pene klær!
c. Grønt flagg. Rektor informerte kort om hva Grønt flagg er. Skolemiljøutvalget ønsker at skolen
starter med sertifisering. Skolens miljøråd vil da bestå av ansatte og elever som brenner for
saken.

Elevrådet ønsker at vi skal bli en Grønt flagg-skole.
d. Fagforbundet ung ønsker å invitere til debatt. Vegard G Sem ønsker å arrangere dette. Dette
blir i overgangen februar/mars. Astrid Gimseng synes det er positivt at ungdommen vil
engasjere seg og ønsker at dette er noe som støttes fra politisk nivå.
4. Arbeid med ukeTO
a.

Delbart fra Kripos. Nettvett med et godt opplegg. Er dette noe foresatte også kan inkluderes i?
Rektor og rådgiver hører med Politiet om dette.

b. Rasisme/skjellsord (likestilling). Leo Ajkic? MOT er også på tilbudssida – Bjørg Elin Moen må
kontaktes. Ansvar for dette er rektor og rådgiver.
5. Oppstart arbeid med Grønt flagg-sertifisering
a.

Miljørådet ved skolen må være elever og ansatte som brenner for dette. Skolemiljøutvalget er
enig om dette. Rektor følger opp dette arbeidet.
i. Spørsmål til miljørådet: hva gjør Hamos med søpla? Skaun kommune eier Hamos og
politikerne vil vite dette.

6. Eventuelt
a.

Vi bør ha inn flere elever i skolemiljøutvalget. Foreslår en fra ungdomsrådet og en av ungMOTlederne.

b. Drift (renhold) ønsker å si ifra at elevene er mye flinkere til å hilse på elevene og dette setter de
veldig pris på!
Renholderne ønsker hjelp av elevene til å holde det ryddig. I det siste har det vært mye rart i
garderobene i hallen, eks såpe på vegg, tak og gulv, samt vått papir.
c. Noe hærverk er det dessverre på nye møbler. Skolen følger opp dette, men vi forventer at
elever tar vare på skolen.
d. MOT må være mer vanlig i skolehverdagen. UngMOT-lederne og ungMOTivatorene.
Opp med sitater fra MOT i trappegangen? Mye ideer her!!!
e. Astrid Gimseng var i politiråd 12.11.19. Hun ønsker mer kontakt med ungdomsmiljøet og
inviteres herved til møte i elevrådet fredag 15/11.

SAKLISTE SAMARBEIDSUTVALG (1925-2030)
1.

2.

Konstituering
o Leder Ketil Solberg
o Referent Robert Øyum-Jakobsen
Informasjon
o Fra rektor.
▪ Økonomi – vi ligger omtrent på budsjett:
▪ Vi har i år økt med en klasse og en stor økning i behov for
spesialundervisning. Dette har vi gjort uten å få tilført midler.
SUS skulle i 2019 ned 1 stilling, men vi har ennå ikke sett at vi klarer dette pga
økte behov.
▪ Skolebygg:
▪ Temperaturregulering er utfordrende, men vi er fortsatt i prøvedrift.
▪ Kantinedrift. Denne saken varer det og rekker med, da det trengs mange
avklaringer på driftsform.
Skolen ønsker å prøve en midlertidig ordning noen dager i uka med
havregrynsgrøt på morgenen.
▪ Diverse
▪ Friminutt – elever får være inne i friminutt. Dette krever mye av både elever
og ansatte. Vi ønsker å komme i gang med friminuttaktiviteter for elevene,
blant annet med bruk av ungMOTivatorene ved skolen.
▪ Stemningen i friminuttene er generelt god, men en del elever utfordrer
atferdsmessig. Kontaktlærere ringer ofte til heimen nå i tiden
framover.
▪ Alle elever har nå en til en PC og den siste klassen som har hatt veldig gamle
PC-er får nye i disse dager – en stor forbedring.
▪ En tydelig økning i elever som av ulike grunner ikke er til stede i skolen, men
som har alternative opplegg/arenaer. Dette utfordrer organisasjonen mye, da
tilrettelegging for disse krever store ressurser, både mtp planlegging,
bemanning og ikke minst manglende kompetanse.
▪ Ønske fra Astrid Gimseng: Tilbakemelding fra ungdomsskolen til
barneskolene om elever må systematiseres. Rektor tar med seg dette til
fagnettverk.
o

Fra Foreldre
▪ Referatsaker fra FAU
▪ Skal FAU ha en egen økonomi til å støtte skolen?
▪ Ha auksjon med gamle kart – ta opp dette i neste FAU-møte 27/11.

o

Fra Elevrådet
▪ Referatsaker fra elevrådet. Saker fra skolemiljøutvalget gjelder.

o

Fra Hovedutvalget
▪ Har vært konstituering i det siste.
▪ Første møte tirsdag 19/11.
▪ HOKU er ansvarlig for helse, oppvekst og kultur. Eks sykeheim, hjemmesykepleien,
fritidskontakter, PPT, barnevern, barnehager, skoler og kultur (idrett, kunst, musikk).
▪ Trondheimsregionens friluftsråd – tips! Disse ønsker å selge seg inn ved SUS.
▪ Politirådet er et nytt organ. Tilhørighet er viktig for ungdom!
SLT-koordinator som sørger for samarbeid med ungdomskontakter,
barnevern mm. Må ha god kontakt med ledelsen ved SUS for å jobbe
forebyggende. Strategisk plan for dette er den viktigste saken for politirådet.
▪ Mye arbeid med budsjett for neste år akkurat nå.

▪
▪

▪ Reduksjon 1 stilling Voksenopplæringa og 1 stilling Børsa skole.
Skolemiljøfond for støtte til eks ukeTO er noe politikerne ønsker å prioritere.
HOKU ønsker å diskutere overskudd fra 17.mai til et skolemiljøfond.

o

Fra Lærer- og ungdomsveilederrepresentanter
▪ Ingen av disse til stede denne gang

o

Fra representant drift:
▪ Hilde-Lill: heisen er en utfordring. Spesielt 10.trinn tar heisen mye. Dette gjør
arbeidsdagen til renholdere vanskeligere. Oppfordring til elevene om at de må la heisen
være. I løpet av kort tid vil heisene kun brukes med brikke.
▪ Spørsmål fra elever: toalettpapir mangler en del på guttedo og såpedispensere er
tomme (dette er feilmontert, men det blir ordnet).
▪ Mye møbler og mange elever gjør det utfordrende å kunne rengjøre.

Neste møte: Tirsdag 3.desember. Innkalling en uke før.

