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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. 
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 Møte 3: 21/11 

Til stede: Hilde Wold, Caroline Sobczak Aarø, Rania Ebrahim Shahin, Thale Høyte, Adrian Lorentzen, Anita 

Ekeland Larsen, Katrine Viken Foyn, Adrian Lindberg, Leander Thormodsrud Andersen, Bård Rune Landa, 

Sara Campbell Sandvand, Lina Adham Mohamed Elsayed Elmawardy 

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?  

Prosjekt vi bygger nye fylkeskommuner, kun til orientering: 

 

 

Litt fra rektors møte med alle ansatte i uke 46: 

 

Venter med videre utvikling av biblioteket til etter jul. 

Kombiløpet (innføring) utvides for å kunne ta imot flere. 

Forebyggende barnevern er på skolen en halv dag i uka. De holder til i 

elevtjenesten. 

Hilde legger ut presentasjon fra utekontakten. De er til stede på 

skolen og ønsker være mer til stede i klassene. 

Toaletter i 240-gangen blir pusset opp til neste år. 
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 Undersøkelsen om 

luftkvalitet 

(Se vedlegg) 

 

 Styret informerte om undersøkelsen og resultatene. Får markiser i 

rom der det er varmt. 

 Undersøkelse om 

ringeklokka 

Takk for at vi fikk ringeklokka tilbake! 

 Glutenfri mat Merke glutenfritt bedre (kantina tar ansvar for dette). Mer variert 

glutenfritt alternativ? Informasjon er nøkkelen. Gjerne informer om 

pilotkantina på skjermen. 

  Elever ønsker at det gis 

beskjed før man blir tatt 

bilde av 

 Lærere er flinke på å spørre, men fint om det blir en praksis på at 

man sier ifra først. 

  Mtp. kokainbruk  Elevrådet (inkl. tillitsvalgte) opplever at dette ikke er relevant for oss. 

Dette er aktiviteter som foregår utenom skolen, hvis dette hadde 

skjedd på skolen, kunne vi bidratt. 

Program for vg2 og vg3 der man lærer om problemstillinger man kan 

stå ovenfor (rus, kjøring, førstehjelp). 

 Samarbeid om 

inkluderingsinitiativ med 

russestyret (samtaler 

startet) 

Samarbeidsmøte med russestyret for å bidra med ressurser for 

inkludering i russetiden. 

 Jul på Greveskogen 

Kort om pynting og 

grøtfest. H 

SSR vil pynte i 120-gangen. Tar ikke aula, men pynter gjerne juletre. 

Thale tar seg av pynting av aula (snakker med komite). Elevtjenesten 

ønsker også dette. 

Grøtfest: Tonje har bestilt grøt. Det kommer premier. 21.12 fra 11.00 

til 12.00. 

Vi vil gjerne ha jule-dj. 

SU-saker  

 Informasjon  Pilotkantine 

Anne Cathrine 

Bernhardsen, leder av 

restaurant og matfag og 

Isak Sowe fra Matvalget 

informerer om 

 Hvordan kan kantina tenke mer bærekraftig? 

Fylkeskommunen har inngått en avtale med oss der vi skal forholde 

oss til helsedir.s målsettinger for mat i vgs. Både mtp. bærekraft og 

helse. En del av å være miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er knyttet til FNs 
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prosessen og veien 

videre. Klokken12:30 

bærekraftsmål. Dette er et prosjekt som skal kartlegge hvordan man 

kan drive skolekantiner mer bærekraftig. 

Konsekvenser for oss: vi skal ikke fokusere på hva som blir tatt fra, 

men heller hva som blir lagt til i kantina. Vi lærer mer om hvordan 

man kan spise mer bærekraftig ellers. Mindre sukker og tilsatt sukker. 

Mindre sjokolade osv. Plantebaserte matvarer og fisk står sentralt. 

Handler om at elevene etter hvert skal se verdien i andre matvarer 

enn søtsaker. Ønske om å heller finne råvarer enn å finne «placebo» 

for kjøtt (typ: vegetar-kjøttboller).  

Smaksprøver i kantina: vi får være med på medbestemmelse. Vi kan 

komme med ønsker: kan få råd om hvilke bærekraftige alternativer 

som finnes. 6. og 7. desember. 6.: elevrådet (3 representanter), 7.: en 

fra hver klasse. 

Ekstraordinært plenumsmøte med info om prosjektet: 3. januar. 

Kontaktinfo Isak Sowe: isak@matvalget.no 480 02 976 

 Halvdag og heldag for 

aktiviteter 

- Bærekraftsuke 

- Livsmestringsuke 

Andre skoler benytter 

seg av dette, kan vi 

legge det inn i årsplanen 

for neste år? 

Utsatt 

 Besøksuka: hva er 

planen? 

Uke 48 

 

1. 08.00 Plenum i aula, musikk, velkomst og intro v/rektor  
2. Ca 08.30, Fordeling programområder.  

1. ST til Baronen. Avdelingsleder/informasjonskoordiatorer 
2. MDD til Holbergsuiten, Språklaben eller hva man ønsker v/avdelingsleder og 

informasjonskoordinator 
3. YF Hovmesteren v/avdelingsleder. Deretter deling i RM, SSR og IM 

v/informasjonskoordinatorer 
3. 2. økt – hospitering i undervisning. Veiledes av faddere/guider som står klare utenfor 

auditoriene. 4-5 stk per rom i 2. økt.  
4. Lunsj i aula, baguetter  
5. 3. økt – nytt fag, veiledes til rom av faddere/guider i aula  
6. 13.30 i auditorier, programspesifikk oppsummering, siste info og spørsmål  
7. 14.00 evaluere dagen, musikalsk innslag  

mailto:isak@matvalget.no
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Lisa og Lise har sendt ut forespørsel om elever som kan være 

elevfaddere til kontaktlærere. Victoria sender melding til Hilde om 

elever som ønsker å delta. Vår oppgave er å motivere. 

 Generelle forespørsler 

fra plenumsmøtet: 

- Frozen yogurt i 

kantina 

- Lov å kjøre 

russebuss til 

skolen? 

- Rislukt i 

idrettsbygget 

- Skolebussen går 

tidlig: elever 

rekker ikke 

bussen 

- Frozen yogurt -nei (men kan drøftes videre). 

- Lov å stoppe og slippe av, ikke parkering og ikke være til bry 

for vkt-bussene. Det blir et møte der ting oppklares: lyd, hvor 

lenge kan man stå osv. 

- Det er frokosten til renholderne som lukter ris. 

- Kan vi spørre vkt om å kjøre både 15.05 og 15.10? Eva 

Aspenes har ansvar for vkt, vi kan snakke med henne. 

- Lærere skal ikke holde igjen elever etter skolen. 

 Kort informasjon om 

ordensregler i klasserom 

HW 

Vi har ordensregler, men disse er ikke like tydelig fremmet. Legger ut 

ordensreglene for å minne om dette. 

 Laget Laget er under organisasjonen «Laget» og har dermed finansiell støtte 

utenfra. Gjør at vi kommer i et samarbeid med en ideell organisasjon, 

som er problematisk fordi vi skal være politisk uavhengige.  

 

 


