Møte i Samarbeidsutvalget 191120
Elev Andrea Bakke Haugen, elev Astrid Leraan Forset, FAU Elin Snøfugl, HOKU Hilde Kristin Rønneberg, Rektor
Erlend Moen, lærer Marianne Drugli, renholder Hilde-Lill Vaslag
Referent: Erlend Moen

Orientering fra representantene

Rektor
1. Mange som er litt slitne på jobb. Prioriterer undervisninga, men mye av det lystbetonte er borte.
Elevene merker også godt at det er annerledes. De som har gode venner i andre klasser får ikke
anledning til å møtes så mye som før. Viktig plass å møtes siden mange er opptatt på fritida.
Merker også at lærerne er litt mer av i perioder. Store forskjeller, merker at noen er slitne ved at de
har kortere lunte. Kjenner lærerne godt og setter pris på dem. Kanskje noe vi kan gjøre –
overraske lærerne med positive hilsener.
Ansatte. Kjenner ikke igjen alt som sies, men syns det er positivt at det kan settes pris på lærerne
sine
2. Kort orientering om Koronasituasjonen på skolen
3. Spørsmål til elevundersøkelsen eller foreldreundersøkelsen utover det vanlige? Ingen spørsmål

Elevene
1. Elevrådet. Ikke med på møtet i går på grunn av fagdag. Snakk om park i Buvika. Har fått være
med å påvirke. En del om UKE 48-tema – hva elevene gjerne har lyst til å gjøre. Elevrådsmøter
annenhver uke i høst, fungerer bra med mange engasjerte ungdommer fra de ulike trinnene.
2. MOT. Jobber særlig med å gjøre skolen oppmerksom på at vi er der. Hver første fredag i
måneden kommer vi unge motivatorer med MOT-klær. Prøver å gjøre det mer koselig på skolen.
Planlegger et sesong-verksted.
3. Skoleball – utsatt, ikke avlyst.

Foreldrerådet (FAU)
1. Et møte i høst. Ikke så store saker, men er der fordi man er talerør for ungdommene. Ønsker
gjerne å bidra til at elevene får et godt tilbud.
2. Ikke valgt ledelse i FAU
3. FAU-møtereferat på skolens nettside

Helse, oppvekst og kulturutvalget (HOKU)
1. Morsomt at det vises at det nytter med politikk, Både TUVA gård og parken i Buvika er gode
eksempler.
2. Budsjettet. Ser at vi mangler midler til å oppfylle fagfornyelsen. Stusser over det.
3. Meldt oss på et utviklingsprogram som heter Absolutt – for å gi innsikt i ansvaret for barn og
unges hverdag. Et toårig program som skal bidra til økt medvirkning fra barn og unge.

Andre ansatte
1. Vært dårlig bemanning i renhold i en periode. Begynner å bli bedre nå, flere tilbake på jobb.
2. Merker at vi må jobbe annerledes i den tida vi er inne i.
3. Vi som er på ungdomsskolen er også på Viggja oppvekstsenter. Fem på morgenen på SUS, to
som drar til Viggja 1130. Det er inn til beinet, et absolutt minimum. Trenger en hundre prosent
stilling til på bygget. Er et mye større og mer avansert bygg enn vi trodde.
4. Opptatt av at vinduene skal tas igjen.
5. Fungerer bra med samarbeidet med skolen. Kan være utfordrende når det er noe spesielt som
skjer av ting på bygget.
6. Tappet litt for energi av at det foregår noe hærverk. Dette er bedre nå enn før, og mindre enn vi
er vant til.
7. En del rot i grovgarderober – trenger at sånt settes i skap.

Undervisningspersonalet
1. Vi i undervisningspersonalet setter stor pris på at TUVA fortsatt er et tilbud i kommunen. Viktig
for at det skal være lyspunkt i hverdagen. Viktig også at det er lærer der som kan bruke arenaen til
å jobbe med fag. Veldig fint at rådgiver koordinerer på en bra måte. Bor oss inn i bygget fortsatt.
Niende trinn litt roligere, men oppleves som travelt. Veldig spent på neste uke
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Introduksjon om skolemiljøutvalg fra rådgiver Svein Børge.
Gjennomgang av veilederen for skolemiljøutvalget.
https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pd
f
Konstituering
Velger Svein Børge som leder av møtet – konstituering av skolemiljøutvalget gjør vi når vi har FAU fullt
på plass fra
Status - Hvordan vi jobber med skolemiljø
1. Lært mye av vanskelige saker på Buvika. Nye prosedyrer for melding av saker som bidrar til økt
2. Stort sett bra, men har enkeltsaker som er utfordrende.
3. Vi særlig vært opptatt av at det har vært noe uro og negativ språkbruk på åttende trinn.
a. Vi ser ikke det samme på tiende trinn.
b. Vi elevene ser at det er forskjell på de. Viktig å tenke tverrsektorelt, ikke sitte på egen tue.
Vi politikerne er utrolig opptatt av det psykososiale miljøet.
UKE 48 – HaDbra
Orientering om planene for uke 48 – «HaDbra»-uka

