
 

Mal til saksliste og referat SU-SMU 
 

Greveskogen videregående skole  
 

Skoleår: 2021/2022   
 

Roller i SU-SMU   Navn  
Leder (elev)   Jarle Backer Mørch Henriksen 

Nestleder (elev) Oda Hovda Angelsen 
Andre elevrepresentanter  Alexandra Hafsås  

Rania Ebrahim Shahin  
Tia Kristine Hvarnes  
Ivan Ahmed Doskey  
Kristian Alexander Hafell  
Izzeddin Hussein Hussein Daoud  
Juni Natalie Hidle Frizell  
Marte Lele Bjørkedal  

Rektor/skolelederrepresentant  Cecilie Langklep Bjørnøy  
Ansattrepresentant(er)  Hilde Wold  
Skoleeierrepresentant   Anita Ekeland Larsen 
Representant skolehelsetjenesten   Kathrine Viken Foyn 
 

Det skal føres referat fra alle møter i SU-SMU.  

I referatet skal det komme tydelig fram hvem som får ansvar for å følge opp en sak, med tidsfrist.  

Saksliste og referat lagres i skolens kanal i OF-SU-SMU. 

Jf rutinen har rektor ansvar for at saksliste og referat også gjøres tilgjengelig på skolens 
hjemmeside. 
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 Møte 3: 17/11   

Til stede:  
Rania Ebrahim Shahin 
Ivan Ahmed Doskey 
Izzeddin Hussein Hussein Daoud 
Jarle Backer Mørch Henriksen 
Kristian Alexander Hafell, referent 
Else Beate Husby for Anita Eikeland Larsen 
Hilde Wold 
Cecilie Langklep Bjørnøy 
Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  
FAST SAK Rektor informerer om 

oppfølging av saker fra 
forrige møte, hvordan er 
innspillene fra SU/SMU fulgt 
opp?  

 

2 Elevundersøkelsen 
Hvordan ligger vi an og 
prosess videre. 

• Bedre å bruke skoleeposten 
o For mye styr med privet epost 
o Mange får ikke svart  

3 Samarbeid om 
arrangement, ref. 
erfaring fra Halloween og 
ønske om julefeiring. 

• Fagmiljø som har lyst til å gjøre bra ting på skolen 
• ssr, hjalp til med pynting. Bra. 
• Åpent årshjul med samarbeidspartnere (ssr++) som kan 

hjelpe til diverse arrangementer 
o Bedre kommunikasjon 

• Elever vil være med å pynte til jul 
• Velge leder av julekomitéen 
• Grøtfest 21.12,21 

o Julekomité må ha ansvar 
4 Oppsummering av 

plenumsmøte 
• Representantene likte å være med på å velge vinner av 

halloween konkurransene  
• Gjøre elevrådet mer synlig:  

o Flere arrangementer som elevrådet styrer 
o Vise at det er elevrådet som gjør dette 

5 Midler til bedring av 
skolemiljøet 

• (må brukes i år??) 
• Forslag fra elevrådsstyret: (basert på elevenes forslag) 

o 45 000 - Arkaderom 
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§ Arkade, ishockey,  
§ Cecilie er imot 
§ Det må være voksene som passer på 
§ Har ikke et rom å bruke til dette 
§ Ta vekk noen av sofaene for å få noen 

maskiner 
§ Lage et arkadeareal istedenfor 

o 35 000 - Nye gardiner og stoler til alle klasserom 
§ Det koster mer enn det som er satt av 

o 40 000 - Forbedre uteområdet 
§ Nye trær / planter 
§ Farger 
§ Graffiti 
§ Flere/bedre sosiale områder 
§ Ute Scene 

o 10 000 - Klubb fond 
§ Klubbene kan søke om pengestøtte  

• Få med arkitekten til å være med å planlegge diverse 
arealer 

 6  EO • Må ha 500 stemmer  
• Hvor skal de 10 000 kronene komme fra? 

o Elevrådets budsjett  
o Skolens budsjett 

• Noen er mer motivert innenfor styret for å melde seg 
inn enn andre 

 7  Oppsumering og 
evaluering av Halloween 
prosjektet 

• Representantene likte å være med på å velge vinner av 
Halloween konkurransene  

• Positivt mottatt  
• Bra arrangert, selv om vi hadde lite tid 
• Lage et bedre årshjul for bedre planlegging 

8 Bærekraftsuka • Nytt arrangement  
• Uke 10?? 
• Bruke dette som en opplæringsperiode fro de nye 

styremedlemmene som kommer 8.mars 
• Forskjellige tema hver dag: 

o En dag per bærekraftsmål 
o Fossilt brensel 
o Arrangeres litt på samme måte som Psykisk 

helse uka 
§ Små arrangementer med forskjellige 

temaer i midttimen  
o Klassequiz om FNs bærekraftsmål 
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o Mer aktivitet i aulaen 
o Få lærere til å ha timer med dette temaet 
o Få organisasjoner til å hjelpe til. Foredrag ++  

§ Komme med gode forslag tidlig 
§ Informere tidlig 

o Passe på at vi ikke forstyrrer de som bare vil 
spise maten sin i fred 

 Skoleklubber 
Hvilke har vi nå, ansvar 
og rom. 
Hvordan gikk det på 
klubbdag onsdag. 
Se vedlegg i filer. 

• Bra med skoleklubber  
• Fint å ha en dag hvor klubbene blir representert 

o Bedre reklame for denne dagen  
o Mange fikk ikke dette med seg 

• 9 registrerte skoleklubber 

SU-saker  
 9  Uke 48 – 10. klassebesøk • 10. klassinger kommer på besøk til skolen for å se 

hvordan en hverdag på videregående skole kan se ut 
• Yrkesfagene er mer interessant å besøke i år 

o Flere vil besøke de yrkesfaglige studiene 
• 736 kommer på besøk til greveskogen 
• Lage et lite arrangement for å vise frem hva de 

forskjellige klassene gjør som er forskjellig fra de andre 
o F.eks. Ikke bare bli med på matte og engelsk hvis 

de besøker MMD 
10 Styringsdialogen 2021 • Bra å betale en fotograf for å få egne bilder til slike 

presentasjoner 
• Utviklingsplan: 

o Medarbeider styrt 
o Elevrådet er ikke med 
o Elevrådet kan få sin egen boble 

• Fullført og bestått: 
o Greveskogen er endelig over gjennomsnittet på 

prosent fullførte 
• Yrkesfag opplever bedre karakterer enn ungdomskolen, 

enn det studiespes gjør 
• Langt under fylkessnittet på prosent som har sluttet 

uten å ha bestått (10 elever i 2020-21) 
   

   

 


