
 

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 Eikeland Larsen 

Representant skolehelsetjenesten Katrine	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 2: 18/10 2021 

Til stede:  
Cecilie Langklep Bjørnøy 
Hilde Wold 
Anita Eikeland Larsen 
Oda Hovda Angelsen 
Alexandra Hafsås 
Rania Ebrahim Shahin 
Tia Kristine Hvarnes 
Ivan Ahmed Doskey 
Kristian Alexander Hafell 
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?  

 

 Verdensdagen for psykisk helse-uke 
40, evaluering 

 Dette var en test for å ha en hel uke. 

Konkurrerer med elevenes fritid og mat  

Burde bli bedre informert til neste gang 

Ingen på Yoga 

Mange på duft 

Mange på «Lest’s talk about sex» 

Mange flere vafler ble solgt (det kostet 5kr i stedet for 10kr) 

Bra: dele ut epler ++ 
 

 Evaluering av fadderordning så langt, 
Izzeddin? 

 Izzeddin er ikke her, så det blir tatt neste gang 

 Plan for organisering av skoleklubber 
vedtas? Oda/Julie og Hilde 

8 klubber (2 er ikke sikre) (resten har sted og tider) 

Sende hvilke klubber som eksisterer og hvem som er ledere til 
Hilde Wold. 

Egen dag for å introdusere klubber. Stå i båser rundt i aulaen og 
representere klubber. 
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Midler til elevaktivitet 

 

 
Saker fra plenumsmøtet? EO allmøtet. Viktig med grundig planlegging før selve 

avstemningen.  

Bærekrafts uke. 

Vise priser på kantine bedre 

• Tonje burde bli med på møter 

Billigere parkering 

• Dette er avgjort 
• den gamle fylkeskommunen hadde avgjort gratis for 

elbil, og forventer at det nye styret vil gjøre noe med 
dette  

noen prosjektorer er dårlige 

• 223 
• 206 

   Halloween, informasjon fra Tonje. 
Feire?   

Tonje har et lite arrangement med 9/10 klasse på morgenen 
07:30. kle oss ut. Spooky velkommen 

Feiring fredag 29/10 

SU-saker  
   Elevundersøkelsen  Nå får man en melding på epost i stedet for en kode fra lærer. 

Får også purring gjennom epost. 

Få elevrådet til å gå rundt å informere om undersøkelsen 

Hvis noen fra elevrådsstyret har lyst til å gå rundt å informere 
om undersøkelsen, sender de når de har fritimer til Hilde Wold 

Lite bevegelse i elevundersøkelsen. Resultatene er bra, men er 
veldig likt hvert år. 
 

 Informasjon om gjeninnføringen av 
10% fraværsregel 

https://www.vtfk.no/skoler/greveskogen-vgs/meny/elev-ved-
greveskogen-vgs/elevhandbok/  

https://www.vtfk.no/doc/StyrendeDokumenter/Fravaershaandt
ering_i_videregaaende_skoler.pdf  
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elever som har over 10 % vil ikke får standpunkt for dette året. 
Ikke bestått fag. 

Kan bli vurdert til å ta faget om igjen. 

10 % for hele året.  

Følge med på fraværet i VISMA. 

Lærerene får melding etter (5 %), eleven får varsel i posten. 

Viktig med dokumentasjon ved fravær. De teller ikke fraværet 
på de 10 %.  

Lærerne har fått beskjed om å informere klassene om dette. 

Noen kan bli vurdert å få 15 % (i stedet for 10 %) pga. vanskelige 
personlige grunner. 

 50 000 kr pengestøtte til oppstarten 
etter sommerferie. 

126 975 kr pengestøtte til å styrke 
trivsel og elevmiljø 

Noe har blitt brukt på pølsedag, kjærligheter ++ (vi har brukt 
rundt 30 000kr) (vi har ca. 20 000kr igjen) 

850 000 kr pilotprosjekt (vet ikke hvem som er medlem) 

Hovedutvalget sier: 2milliomer kroner blir fordelt på skoler for å 
styrke trivsel og elevmiljø. Greveskogen har fått 126 975 kr av 
dette. 

  Lyddemping. 

Musikkrom bygger bedre lyddemping. 
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