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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 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 2: 19. Oktober 2022 

Til stede: Bård Rune Landa, Hilde Wold, Caroline Sobczak Aarø, Rania Ebrahim Shahin, Lina Adham 

Mohamed Elsayed Elmawardy, Anita Ekeland Larsen, Adrian Lindberg, Leander Thormodsrud 

Andersen, Sara Campbell Sandvand, Katrine Viken Foyn, Nikolai Øien-Sramek, Eva Weber, Adrian 

Lorentzen, Thale Høyte, Victoria Okkelmo Vestrup 

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?  

Skolen har ikke penger til å betale for bind og 

tamponger. (tas videre til VTU) -se «Bind og 

tampong» lenger ned 

Ny informasjonsskjerm med kantine-relatert 

informasjon. Settes opp i kantina. Da kommuniseres 

det bedre hvorfor kantina gjør endringer. 

  Livsmestringsuka 2022, evaluering av 

innhold i fag og i midttimer. Se vedlegg 

 Ønsker at det skal evalueres hvordan 

livsmestringsuka har fungert. (hva har skjedd 

i timene? Instagram -positivt/negativt? Dag 

for psykisk helse? Hva skal vi gjøre 

fremover?) 

Bytte ut/supplere med aktivitetene med noe 

mer aktivt fra elevrådets side? Skaper mer 

engasjement. Foredrag og yoga forsvinner litt 

når det ikke er så synlig. Gjøre dette til neste 

år? 

 Årshjul/terminplan fram mot jul. Hva 

tenker dere? 

Uke 44, Halloween 

Uke 45, Elevundersøkelsen 

Uke 49, 50 og 51, Jul 

SR har hovedsakelig ansvar for pynting av 

juletre til jul. Bruker elementer fra i fjor. Hvis 

ikke jobber elevrådet med dette. Julekor? 

Grøt er elevrådets oppgave. 

10.-klasse besøk skjer i sammenheng med jul. 

Victoria har hovedansvar for elevrådets 

bidrag her. 

Halloween er elevrådets arbeid. Thale jobber 

med dette. 

   Utviklingsplan, videre prosess Skal være samstemte i vurderingsgrunnlag. 

Rettferdighet mtp. Karakter.  

Opptatte av elevengasjement over 

elevmedvirkning. 
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Inkludering: kjønn, etnisitet, legning, 

sosioøkonomisk status. 

Konkrete handlingsplaner for hvert fag og 

hvert program. 

Ønsker elevrådets samarbeid for å fremme 

disse målene. 

SU-saker  

   Ønske om å rådføres/informeres om det 

blir tatt beslutninger som angår elevene  

- For eksempel prisøkning i kantina, 

forbud/påbud etc. (Hilde 

refererer fra kantina om 

prisøkning) 

- Uformelt og fortløpende (i 

melding på teams til leder / 

sekretær / informasjonsansvarlig) 

 Vi må få til bedre kommunikasjon og 

informasjon mellom elever og kantina. Tonje 

være med på SMU-møter. Ha med Tonje på 

plenumsmøte. 

 IKT ønsker bedre stoler  

Vannautomater (ønsker en i gangen 

utenfor baronen)  

Merking av søppelkasser for å sikre 

kildesortering.  

Leander har snakket med Komplett for å lage 

en bedre avtale om billigere kontorstoler. Må 

legge inn skriftlig ønske om bedre stoler. 

Skolen har få midler igjen før jul. Kan bli 

vanskelig mtp. økonomi.  

Penger kan være vanskelig. Rørleggerarbeid 

kan være vanskelig. Bård Rune tar med videre 

til teknisk leder for å se på muligheten for 

flytting.  

Ikke valgt kildesorteringsordning enda. 

Leander samtale med Katarina for å snakke 

om merking av søppelkasser med 

klistremerker (midlertidig ordning). Gjøres 

utredning for å bedre kildesortering på 

skolen. 

 Bønnerom? Fått avslag -skal høre med 

tillitsvalgte om de ønsker å ta saken 

videre. Kan bruke elevrådskontoret. 

Elevrådsstyret ønsker å lage avtale med 

elever som ønsker å benytte seg av tilbudet. 

Hvilerommet brukes. Elevrådsstyret legger ut 

melding på teams for å kartlegge bruk av 

hvilerom for bønn. 
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 Ønske om cola i kantina Nei. 

 Luftkvalitet:  

- Vi lager undersøkelse for å 

kartlegge elevenes meninger.  

- Saken blir tatt videre om elevene 

mener at det er behov. 

Er saken fortsatt relevant for elevene på 

skolen? Elevrådsstyret kontrollerer om det 

skal gjøres noe med. Mulig å spørre ansatte 

også? 

Bård Rune sende rapport om ventilasjon til 

elevrådsstyret. 

Rapport sier at luftkvaliteten er god nok, men 

at det er for varmt i noen klasserom. Sier ikke 

at det er for kaldt. Mulig det blir kaldere 

utover vinteren. 

Bård Rune positiv til kartlegging av opplevd 

luftkvalitet. 

Elevrådet tar opp neste plenumsmøte. 

 Gymgarderobe: 

- Speil 

- Gardiner i dusjer 

- Ikke lov å dusje??? 

Hilde sjekker ut med teknisk leder. Vurderer 

speil på kroppsøvings-seksjonens budsjett. 

Mener at man bør finne et alternativ som er 

hygienisk.  

Ikke lov: misforståelse. Dette må informeres 

om. 

 Ringeklokka -hva skjer? 

- Flertall blant tillitsvalgte 

Har ikke gjort en ansattvurdering 

Elevene vil gjerne har ringeklokka tilbake 

Venter og lar det sette seg før man tar en 

vurdering 

Vi tar det videre inn i elevrådet 

Elevrådsstyret samler argumenter og 

fremmer i SMU-SU-møte 

 Skoleklubber -informere kjapt. Fire klubber: 

- Spillklubben fortsetter 

- Animeklubben fortsetter 

- Dungeons and Dragons fortsetter 
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- Laget (kristent lag) 

Reklamerer for klubbene onsdag 19.10 i 

aulaen. Mulig dette bidrar til at flere ønsker å 

starte klubb. Kan søke om større rom dersom 

det er nødvendig. 

 Bind og tampong -statusoppdatering Lina tar med videre til VTU, kan fremmes som 

sak i FK 

 Elevundersøkelsen, prosess og 

gjennomføring 

Gjennomføres i uke 45 og 46 (fra og med 8. 

november) 

Har informert de ansatte om undersøkelsen. 

Ønsker at flere svarer i år enn i fjor. Elever 

må ta seg tid til å svare. 

Elevene skal si sin mening om læring og 

trivsel. Alle inviteres til å delta, anonymt og 

frivillig. Anonymitet: forsterket gjennom 

GDPR -EU-reglement for anonymitet. 

Elevrådsstyret hjelpe til med reklamering? 

Elevrådet kan bistå i runder i klasser.  

Går inn i timen i fellesfag. 

Teknisk utfordring. Bruker e-posten man 

brukte da man søkte i vigo. Ikke alle har 

denne lenger. FK kan jobbe med dette? 

 Komitémøter Månedlige/annenhver måned møter med 

komitéene. Særlig når det er nødvendig. 

Sikrer eierskap til komiteene. 

 Kokain Bård Rune snakket med politiet. Mye 

kokainbruk blant elever. Ikke på skolen, men 

utenom. Stor bekymring. 

Elevrådet ta opp på plenumsmøte. 
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 Kondomer i elevtjenesten Mye tull. Nå må man spørre. Det blir 

vanskelig for renholdsarbeid å ha det mer 

tilgjengelig. 

 


