
 

Mal til saksliste og referat SU-SMU 

 

Greveskogen videregående skole  
 

Skoleår: 2022/2023   

 

Roller i SU-SMU   Navn  
Leder (elev)   Lina Adham Mohamed Elsayed Elmawardy 

Nestleder (elev)  Rania Ebrahim Shahin 

Andre elevrepresentanter   Elevrådsstyret 

Rektor/skolelederrepresentant   Bård Rune Landa 

Ansattrepresentant(er)   Hilde Wold  

Skoleeierrepresentant   Anita Ekeland Larsen 

Representant skolehelsetjenesten Karhrine 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 1: 19. september 

Til stede: Caroline Sobczak Aarø, Rania Shahin, Hilde Wold, Nikolai Øien-Sramek, Thale Høyte, 

Adrian Lorentzen, Eva Weber, Victoria Okkelmo Vestrup, Adrian Lindberg, Leander Thormodsrud 

Andersen, Bård Rune Landa, Anita Ekeland Larsen, Katrine Viken Foyn, Sara Campbell Sandvand 

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?  

Mange skoler preget av streik, lærere streiker for høyere 

lønn. Konflikten går utover det psykososiale. 

Strøm: dyrt å drive skolen. Bruker 2 millioner mer på 

strøm frem til jul. 

Utearealene: oppfatter at de blir mer brukt. 

Mye penger har blitt brukt på oppussing av toaletter. 

IKT-tjenesten har fått ressurser til oppussing av bibliotek 

og IT-avdelingen. Flytter til stillerom. Bibliotekars kontor 

bygges om til grupperom, tar over IKTs tidligere lokaler. 

Skal bygges to grupperom med glassvegger og skjermer. 

Drivhuset blir snart ferdig, mangler glass. Støtte fra 

fylkeskommunen. 

 Uke 40 

Livsmestring og folkehelse, 

temauke 

 Foreløpig plan kommer i løpet av uken. HW 

Trenger at elevrådet 1: kommer med innspill, og 2: 

bidrar med «mannskap» på arrangementer. 

Ideer fra elevrådet: 

• Spillklubbworkshop 

• Mindfulness 

• Yoga 

• Psykologilærer foredrag? 

Verdensdagen for psykisk helse -dele ut epler 

Skoleklubbmøte / oppstart 

Per Erik Olsen: personlig økonomi 

Åpen gymsal 
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Klasseinstagram 

Reklamere mye for uka 

- Gå rundt i klassene for å snakke om 

arrangementene 

- Skjermer: går for fort -bildet vare lenger 

- Bruke skjermen på scenen 

- Lindgren: snakke med SS om lån av stor printer 

- Henge opp plakater? Større plakater 

Program: går til alle kontaktlærere 

Skoleklubber: 

- Ha stands over flere dager 

- Elevrådets Instagram 

 
 Terminplan/årshjul/møteplan 

for elevråd og SMU-SU 

Ligger i filer. HW 

 

Vi må diskutere tidspunkt for plenumsmøter. Lønner 

seg å ha det i forkant av SMU-SU-møter og 

arrangementer. 

Lage en plan, diskuteres på styremøte i morgen. 

 Elevrådsarbeid i 

kombiklassene og på AHT 

 Tillitselev og vara i 1infa og 1infb var på skoletur da 

dere hadde oppstartsmøte. Hvordan koble dem på 

elevrådsarbeid nå? 

Snakke i klassene om elevrådsarbeid. 

Jeg har snakket med AHT om deres bidrag inn i elevråd 

og SMU-SU. Vi går opp hvordan dere kan bidra. 

Trenger representant til SMU, trenger en representant 

som kan komme og snakke med AHT-avdelingen.  

To stykker per avdeling, finner ut av hvem dette skal 

være på styremøte i morgen. 
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SU-saker  

   Ønske om å bruke 

skoletimer på elevrådsarbeid 

(plenumsmøter etc.) 

 Ble fortalt at vi ikke har rett til å bruke annet enn 

midttimene på plenumsmøter 

Midttimene er veldig korte. 

Plenumsmøter er viktige for å opprettholde god 

kommunikasjon mellom elevråd og elevene. 

Viktig å fordele hvilke timer det gjelder. 

Styremøter: ta ti minutter av timen før og timen etter. 

Inntil ti dager i året der man kan få innvilget fri for 

elevrådsarbeid på høyt nivå. 

Rektor er negativ til ekspansjon av plenumsmøter. 

Problematikk rundt viktighet av å ta igjen timer. Dette 

kan tas opp på plenumsmøter. 

Rektor: må være midttimen som brukes på 

tillitsvalgtarbeid. 

 
Bærekraftig kantine. Prosjekt Informasjon ved BRL 

Alle offentlige opplæringsinstitusjoner skal jobbe for 

mer bærekraftig mat. 

Vi jobber for å være et miljøfyrtårn. 

Må reklameres for, elevene må gjøres bevisste på 

hvorfor kantina har blitt dyrere. 

Elever kan komme med innspill til hvordan bli mer 

bærekraftig. (ta opp på plenumsmøter) 

 Kantina og innspill til utvalg 

(Kylling på boks, salat er 

dyrere (ost, nachos osv.)) 

Kyllingen er ute av boksen, ikke i salatdisk. 

Miljøengasjement. Kommer tilbake da dette viste seg å 

ikke være så bærekraftig allikevel. 

Prisstigning: mye har blitt mye dyrere. Mange velger 

matbutikk isteden. 
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 Ønske om bind og tampong 

på doene -på guttedoene 

også. 

Bård Rune: kan bli problematisk mtp økonomi. Et mer 

konkret forslag.  

Katrine: kan søke Libresse og Always om spons. Mener 

at behovet er der. 

Nordland, Trøndelag og Vestland har en ordning på 

dette. Alle skolene har dette. 

Markere hvor man kan finne bind og tamponger. 

Elevrådet kommer med en mer spesifikk plan. Tar det 

på neste SMU-SU-møte, med innspill fra plenumsmøte. 

 Fluktprosjektet Vi bestemte oss for å stoppe prosjektet, da Izzedin gikk 

av som samhold- og helserepresentant. 

 Eventuelt Ringeklokke -alle vil ha den tilbake. Åpent for at vi kan 

få det tilbake. Ta opp på plenumsmøte -holde votering. 

 


