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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. 
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Jf rutinen har rektor ansvar for at saksliste og referat også gjøres tilgjengelig på skolens 
hjemmeside. 
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Møte 4: 17/1  

Til stede:  

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?  

-  

 Rektor med Nye koronaretninger - Nye massetester skal bli delt ut.  
- Det kommer nye regler om hvordan karantene fungerer 
- Mer informasjon kommer i morgen 

 Tegninger uteareal og krok i 
aulaen – Hu midler. 

- Kort møte om hvordan det skal skje ut.  
- Får se på ulike «planer». 
- Ved biblioteket: sittegrupper (3) og fjernet de langs 

veggene. Det er også et tak. Gjenbruk av benkene 
(kan ha oppe når du kommer opp trappa). Fjerne 
noen av trærne. Mer farge ved inngangen til 
biblioteket. Nye plantekasser. 

- Ved heisen: hyggelig liten sitteplass. TV – dele 
skjerm, se film. Hyggelig krok. Rett ved aulaen. TV, 
spill-greier 

- Tretak over scenen (ned trappa ved aulaen). Der hvor 
MDD spilte under oppstartsuka. Settes opp el-
kontakter slik at det bare er å rigge seg til.  

- Ta med dette til plenumsmøte og høre hva de sier. 
Innspill, men ingen diskusjon.  

- Styret: ser veldig bra ut, fjerne hashtaggen? Noe som 
kanskje ikke varer permanent. Kan bli utdatert. 
Uteområdet er fint. Mer av kroken? Litt for liten plass 
med forhold til Tv-en og slikt. Økonomien strekker 
ikke til, forståelig.  

 Bærekraftsuka Ser for oss at dette er en uke med ekstra stort fokus på 
bærekraft. Aktiviteter under uka og fagene også (lærerne 
får sterk oppfordring). Nytt styre 8. mars. Grevefestivalen 
ble flyttet og er 14. mars til 1. april. Ikke aktuelt med 
bærekraftsuke da.  

- 25-29. april. Overgangsperiode der det gamle styret 
hjelper det nye styret. Det er en måned senere. 
Kanskje ta det under grevefestivalen? 
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- Årlig affære som overgangsperiode, årsmøtet til 
vanlig, men ikke gjennomførbart i år.  

- Rektor: landet på uke 17. 25-29. april. Da er vi enige.  
- Skal vi prioritere noen bærekraftsmål? Kan hende det 

ikke ligger fokus på bærekraftsmålene i fagene i år, 
men sikkert neste år (kommer litt brått på). 

- Viktig at det ikke er kunstig, må være relevant til 
faget. Lærerne velger seg ut noen bærekraftsmål. 

- Bra med elevmedvirkning.  
-   

 Hei uka – uke 4 og 5 hvilke 
planer har dere? 

Utsette?  

- Oda: Har en ish-plan. Rekker det til neste uke. Det er 
litt upraktisk nå, bør heller sette av noen par uker så 
vi er sikre på at vi kan gjøre aktiviteter. 

- Blir mye online hvis vi skal ha det nå. 
- Enig om å utsette. 6,7 og 9?  
- I fjor: problematisk at det var uka etter vinterferien.  
- Uke 9 og 10 (og hoppe over årsmøte-dagen)? 
- Enig om å utsette, videre arbeid fortsetter 
- Oda viser planen til nå. Kanskje ikke #hei? Hva med 

#heigreveskogen.  
- Mange av aktivitetene kommer an på 

koronasituasjonen.  
- Danseleken (kan diskuteres). Start-stopp-leken, 

handler ikke om hvem som er best til å danse. Kan 
hende dette er en lek mange tar avstand fra. Ikke alle 
må like alle aktivitetene. Derfor har vi forskjellige 
leker. Man er med på lekene man vil være med på. 

   resultater fra elevrådets 
“skolemiljø undersøkelse” og 
videre arbeid 

 De beste tiltakene var: Pusse opp doene, Internasjonal 
matdag 

Det verste: Symboler i gangene 

MDD trives mindre på skolen. Skolemiljøet blir gradvis 
verre med trinnene, samme gjelder klassemiljø 

(Bordhierarkiet og matkrig), (skolen, lærere og ledelsen), 
(mobbing og dårlig skolemiljø) 

Trestegsplan og vedtekter 
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   planlegging om 
“erfaringsmøte” med 
nærliggende videregående 
skoler. 

Jarle ønsker å få til mer samarbeid mellom nærliggende 
skoler. Hvordan fungerer SMU? Elevrådet? Få til typ møte 
der representanter fra Re, Færder, Horten og Nøtterøy og 
Wang (?) Steinerskolen, er til stede. Lære av hverandre. 
Hvilke saker er viktige? Hva har man gjort under disse 
sakene. Hva ønsker vi å få ut av dette møtet? – Dele 
erfaringer. 

Jevne mellomrom. Oppgave i invitasjonen (dette er det vi 
vil dere skal tenke på og komme med). Hvordan man 
driver et elevråd, kontakt med ledelsen, kontakt med 
elevene. 

Tar noen skoler. Hvert fall en årlig greie. Etter en viss 
periode. Årsmøte i mars er bedre. Dele elevrådet. Skrive 
rapport og samarbeide med andres elevråd. Ta opp 
fylkessplittelsen. 8. februar. 2-3stk fra hver skole: SMU-
leder, elevrådsleder og sekretær. Kommer på en torsdag. 
Spise på Grevinnen. Litt samme opplegg som på 
oppstartsmøte. Idemyldrer. Oppstartsmøtet-typ-opplegg.   

GREVESKOGEN KAN DELE: 

Hei uka, halloween-prosjektet, koblet på andre klasser 
(råd vi kan gi til andre skoler). Synlighet, viktig å 
understreke dette arbeidet. Bærekraftsuka som 
overgangsperiode. Skolemiljøundersøkelsen. 
Skoleklubber og fondet. Undersøkelsene vi har.  

Vinn-vinn. Mange fordeler at man samarbeider med de 
andre videregående skolene. Lager et større miljø i 
Tønsberg-området.  

 Et dialogmøte der hver skole presenterer hvordan de 
utfører SMU og elevrådsoppgavene sine. 

- Torsdag 3 februar 
- Bruke møte til å snakke om fylkesskilsmisse 

SU-saker  
  Elevrådsstyrets undersøkelse, 

ref. Sak over  
 Elevrådsstyret lagde en undersøkelse for å finne ut hva 
elevene tenker om forskjellige rykter med mer (for 
eksempel bordhierarkiet, mobbing osv.) 

- MDD trives mye mindre på skolen enn f.eks. 
studiespess 
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- Gjennomsnitte for klassemiljø: 8,14 
Gjennomsnittet for skolemiljø: 6,89 

- Mange har hørt rykter om at greveskogen er en 
mobbeskole 

- Studiespess og MDD liker ikke hverandre  
- Alle trinn har hørt om bordhierarkiet og matkrig 

rundt dette. 
- Det verste tiltaket ifølge undersøkelsen var å 

henge opp flagg/symboler for å fremheve 
minoriteter, religioner ++ 

- Det beste var oppussing, internasjonal matdag og 
Hei-uka 

- VG3 er mest for bordhierarkiet 
De som ser at de kan få goder av bordhierarkiet 
vil fortsette å ha det. 
Strategien vår hittil er å ignorere hierarkiet til det 
blir bort, men ryktet sprer seg uansett 

- Flere kommentarer om at lærere ikke er flinke til 
å ta vare på elevene. Lærerne bryr seg ikke om 
hvordan elevene har det. Lærere følger 
læreplanen for at det skal se ut som at skolen gjør 
en bra jobb. 
Ledelsen må komme mer på banen.  

- Vi må legge bordhierarkiet som langtidsplan for å 
få videre elevråd til å jobbe videre med dette. 

- Bordhierarkiet handler ikke om mobbing, men 
skolemiljøet og rykter  

 Resultater 1. halvår Utsatt 

 Elevundersøkelsen Utsatt 

 Tanker rundt mulig 
fylkesoppløsning, hvordan 
koble på elevene 

Ungdomsrådet skal komme med en formell uttalelse. 
Relevant å vite hva ungdom mener (og skolen).  

 

 

 


