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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. 

 Møte 1: 20. September 2021 

Til stede:  

Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  
FAST SAK Rektor informerer om oppfølging 

av saker fra forrige møte, hvordan 
SMU = handler mer om de psykososiale forholdene. Kan handle 
om de fysiske, men ikke ofte. SU = omorganiseringer, mer 
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 Er innspillene fra SU/SMU fulgt 
opp?  

formelle saker som rektor skal drøfte med elevrådet. Vestfold og 
Telemark har slått sammen disse. Skolemiljøutvalget er et 
lovgivende organ og pålagt.  Elever skal være i flertall her. Kutta 
ned på antall voksenpersoner de siste årene.  

2  Kafédialog - gjennomgang og 
veien videre 

Skolemiljø: Bytte-fag-dag eller økt.  

Alle elevrådene fikk 50 000. Basert på elevtall fikk man 
mer. Kommer midler som man kan bruke.  

Legger inn vedtekter slik at det blir enklere for elevrådet 
og forholde seg og arbeide med visse saker. Lurt å kutte 
ned på antall saker.  

Psykisk helsedag skal ikke være kurs i ulike lidelser. Fint å 
ha noe positivt også. Fint å ha ulike aktiviteter i 
midttimen.  

Åpne treningsrommene under den uka? (Kan ikke åpne 
de, må ha ansatte til å være der. Må være tilsyn)  

Ha en ekstra helsesykepleier. Helsestasjon for ungdom? 
– en psykolog derifra? Senke terskelen. Drop-in.  

Livsmestring. Fyller huset med spennende innhold. Når 
fler hvis vi legger opp slik og ikke individuelt. 

Spørre Ulrik om mindfulness?  

Fokuset kan ligge på livsmestring og ikke kun det 
negative. 

Klassemiljø – trygt og godt. Få klassene som er litt stille 
til å bli trygge på hverandre. Se hverandre.  

Denne uka skal det være klassens time. Instagram-
vennlig klassens time.  

Egen gruppe til dette.  

Gratis å parkere for elbil fram til høstferien  

3 Klassens time, innspill fra 
elevrådet på hva den bør 
brukes til og hvem kan 
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invitere inn, ref. styremøte 
14/9. 

4 Klassesaker: 

- Luftplager, rom 003 
og 240 

- Flere vannautomater 
- Do utenfor baronen 

låses ikke opp 
- Forbedre 

skole/klassemiljøet 

Åpne treningsrommene.  

Ikke-noe quick-fix 

Hvor er det vann tilgjengelig. Flere kjønnsnøytrale doer.  

KLASSENS TIME: 

En klassens time i måneden for VG2 og VG3, hva kan 
det brukes til? 

o Hva som er relevant der og da. Oppe en 
sak i elevrådet som kommer til å bli tatt 
opp plenumsmøte.  

o Bruke klassens time til å invitere en som 
kan mye om temaet til å snakke så de får 
meninger om det.  

o Kafedialog 2020 
o INF-elev presenterer seg selv? 

Dramaelever kan dramatisere foran 
skolen 

o INF kan bli med i timer utenfor klassens 
timer 

o BINGO 
o Liste med leker man kan gjøre for 

fadderne 
o FOREDRAGSHOLDERE - liste over 

foredragsholdere (høyreekstremisme 
foredrag?) 

 

 5  Alliansen  Fagperson som kan snakke om dette i uke 40? Hatt det 
som et tema. Hva er radikalisering? Skjer radikalisering på 
vgs.? SLT-koordinator – Arve fra Unge Tønsberg. PST.  

 6  Elevorganisasjonen  Trenger ikke ha operasjon dagsverk for å være med i 
Elevorganisasjonen. Skal styrke elevenes medvirkning. Ha 
sterkere stemme. Samle seg for å avlyse eksamen. 
Mulighet for elevene til å delta på arrangementer i fylket. 
Mulig å søke om 40 000kr. Uravstemning  
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Elevorganisasjonen tilbyr mye av det samme som VT 
ungdomsråd. Hvor skal vi sette inn trykket? Ble for mye å 
forholde seg til. Gamle Vestfold droppa EO kollektivt. 
Privat organisasjon. 

7 Ekstra midler skolestart, hva 
bruker vi rest på? 

 

SU-saker  
  Elevundersøkelsen, 

gjennomføring høst 2021. 
Elevkoordinator informerer. 

 Gjennomføres i hele fylket. Frivillig og for alle elever. 
Kommer 1. oktober. Forberedte klasser og elever på dette 
ved å ta en tur rundt i alle klassene. Politikere er veldig 
opptatt på elevundersøkelsen. Blir brukt i Skoleporten. Vil 
at over 90% av skolens elever skal være med på denne.  

 Korona – nytt fra rektor. Startet med massetesting forrige uke. Erstatter å teste seg 
ut av karantene, som ble tuklete. Hvis noen tester positivt 
går de til teststasjonen. Alle andre fortsetter som de gjør. 
Fortsetter massetesting til inntil to runder er negative. 
Når vi stopper med massetesting begynner vi med å teste 
seg ut på egenhånd på tredje og femte dag. 15 
smittetilfeller siden skolestart. Personvern ble ikke 
ivaretatt når vi begynte med å teste seg ut av karantene. 

   

   

 

 

 

 


