Referat skolemiljøutvalg Skaun ungdomsskole 28042021
Deltakere: Hilde Lill Vasslag (Andre ansatte), Kristin Witry (FAU), Svein Børge Nygård (Rådgiver),
Erlend Moen (rektor), Per Gunnar Lofgren (Skaun kommune), Silje Lileberg (FAU), Astrid Leraand
Forseth (Elev 10.trinn), Oliver Solem (Elev 10.trinn), Marianne Drugli (Pedagogisk personale), Ole Even
Taftø Sponland (Elev 10.trinn), Sondre Løseth (pedagogisk personale)

Saker
1. Informasjon
a. Generelt om skolemiljøet. Fra rektor: Stort sett god stemning.
b. Skoleball/avslutningsfest. FAU tatt opp at vi må få til et ball for tiende trinn.
Opplevelse fra elevrådet om at de andre trinnene aksepterer at tiende blir prioritert.
Gruppe fra foresatte, lærere og elever som planlegger må starte ganske snart.
2. Fra elevrådet
a. Arbeidet med en undersøkelse der det ble spurt hvordan elevene har det under
koronatida. Stort spenn, noen som vokser av hjemmeskole, andre som strever. Viktig
at det er et sterkt skolemiljø der det skjer noe utenfor skolemiljøet. Ønsker en sosial
happening styrt av elevrådet. Trenger at skolen har fokus på det sosiale, viktigere
enn før nå som det er korona. Kan være enkle ting – gjerne på dager der det ikke er
fagdager.
3. Trakassering
Tilbakemelding
Elevene
Har ikke opplevd noe sånt selv
Ikke akseptabelt – viktig å påpeke ulovligheten av det å trakassere
Skal ikke skje – trenger å påpeke konsekvensene
Får det med meg – drittkommentarer og til enkelte, både gutter og jenter
Skremmende at det er allerede i åttende trinn
Det med utøya gjorde inntrykk
Trenger at voksne rundt oss slår hardt ned på negativ atferd rundt oss
#Hengdeg var en viktig vekker for mange

FAU
Fokus på åttende trinn og dårlig språkbruk – er et problem som merkes godt i 8E
Merker at ungdommene snakker et annet språk nå
Trenger at foreldre snakker om det heime
Var også fokus på denne typen problematikk i åttende for to år tilbake.
Handler om grunnleggende menneskelige verdier
Trenger en vekker om språkbruk – noe positivt
Humanistisk konfirmasjonsforberedelse har noen virksomme tiltak om krig og ufred.
Et godt gammeldags foreldremøte, gjerne digitalt
Trenger en bred tilnærming – ikke bare skolens ansvar

Skaun kommune
Et samfunnsproblem, ikke bare et skoleproblem
Kanskje et opplegg der alle skal med – fritid, sosiale medier, politikere – de gode
holdningene. Tenke tverrfaglig
Utestengt fra spillverden langt ned – dette er noe man har med seg inn i ungdomsskolen.

4. Eventuelt
a. Bildedeling
b. Skoleball

