
 

Mal til saksliste og referat SU-SMU 
 

Greveskogen videregående skole  
 

Skoleår: 2021/2022   
 

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

Nestleder (elev) Rania Shahin 
Andre elevrepresentanter  Sara Campbell Sandvand, Teodor Velle, Caroline Sobczak 

Aarø, Thale Høyte, Eva Weber, Izzeddin Hussain Hussain 
Daoud, Jacob Bruserød 

Rektor/skolelederrepresentant  Cesilie Langklep Bjønøy 
Ansattrepresentant(er)  Hilde Wold 
Skoleeierrepresentant  Anita Eikeland 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. 

 Møte 5: 17. mars 2022 

Til stede:  
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Fravær: Helsesykepleier Kathrine Viken Foyn 

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?  

179 000 -hvordan bruke pengene? 

- Fikse uteområdet, tegninger er 
ok. Noe skjer før sommeren. 
Arkaderom. # er borte. Fjerne 
trær, skru ned seter fra 
hovedinngangs-området. 
Plantekasser. Brannsikkerhet 
er tatt hensyn til. Nye 
sittegrupper, runde bord. El-
kontakter ved trappa ned fra 
hovedinngang, lage scene. 
Mulighet for konsert ute. 
Korklubb? MDD? Rektor har 
tegninger. Bokstaver på 
veggen: kunstfag? 
Konkurranse? 

- Penger brukt på grilling osv. 
- Skoleklubber kan søke om 

penger (sette frist til 
innmelding om ønske, påske?) 
Midler som kjøpes, men ikke 
blir brukt lenger, havner hos 
biblioteket eller elevrådet. 
Søknader går til Thale -
elevrådet behandler sammen. 

- Elevrådet må snakke med 
Hilde før vi bruker penger 
(Teodor er link). 

Rektor: setter av tid til 
gjennomgang av opplæringsloven 
og Visma neste SU-SMU-møte. 

Nytt elevråd Vi takker av det gamle elevrådet og ønsker 
det nye velkommen. 

  

Ansvar og 
samarbeid  

Gjennomgang av arbeid i elevråd, i 
plenumsmøtet og i SMU-SU. 

“Årshjul” gjennomgås. 
Ansvar - hvem gjør hva og når.  

Lage årshjul  

- Elevrådsstyret lager 
årshjul i møte. 

Chattekanal der tillitselevene kan 
melde saker osv. 
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Offentlig kanal med info til elever 
og/eller tillitsvalgt + vara. 

Ha planer og kommunisere med 
ledelsen. 

Planlegge oppstart til høsten 
(faddere, opplegg for 
«sosialisering» av 1.-klassinger) 

Årsmøter Gjennomføring av årsmøtet. 
Kort om elevrådets erfaringer 

Gjøre det «gøy» -konkurranser 
osv. 

Slitsomt å sitte på baronen hele 
dagen, avbrekk? Pizza i kantina? 
5-minutters pauser? Skape 
engasjement. Spørre tillitselevene 
-hva vil dere gjøre den dagen? 

Velge tillitselever tidligere. 
Vanskelig å velge når man ikke 
kjenner hverandre. 1-2 uker? 
Viktig å bruke tid på å bli kjent -> 
«riktige» tillitselever. 

Teams må komme tidligere. 
Tekniske problemer. 

De som stilte til styret, men ikke 
ble valgt: være med i komiteer, 
spørre Marte om hvem som 
deltok. Vi trenger engasjerte 
ungdommer. (ta opp på styremøte 
-se i vedtekter. Plenumsmøte: valg 
av komité osv.)  

- Diskutere advarsel? 
- Bestikke med mat osv.? 
- Bare har ikke lyst? 
- Være tydelige på at man 

må si ifra dersom man ikke 
kommer. 

- Tenke på hvordan man blir 
oppfattet. 
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- Negativt at møtet er i 
midttimen. 

 

Kafedialogen Kort gjennomgang av temaer tatt opp i 
kafedialogen. 

Rektor tar med seg innspill fra kafedialogen 
til gjennomgang i ledergruppa. 

Sara snakker med Marte, evt Jarle 
om å få tilsendt. 

Støtte til Ukraina Det har kommet forslag om å støtte Ukraina 
i form av en innsamlingsaksjon. I den 
forbindelse er det ønske om å invitere en 
rumener, Dimitri, til skolen. 

Det har kommet ulike signaler/reaksjoner på 
å dette tiltaket, og vi tar en vurdering i 
møtet. 

 Skifte tanken fra Ukraina til 
flyktningkriser generelt. 

Lite engasjement. -> kan kun 
bruke midttimen, gjør det 
vanskelig. 

Kanaliserer øvrig engasjement til 
utenfor skoletiden? 

Flyktning-relaterte spørsmål. 

Video (får flere views og blir 
større engasjement). Filme 
interaksjonen. 

Lage det til en flukt-relatert uke? 
(arrangementsansvarlig) 

Vil lærere ha besøk i sine timer? 

Prøver å ikke tråkke over grenser. 

Izzeddin tar ansvar for å komme 
med forslag till rektor 

 Vedtekter Gjennomgang av vedtekter, jfr. årsmøtet   Rette opp ekskludering 

SU-saker  
 Kantina 1)Tonje Pedersen informerer litt om hvordan 

de jobber i kantina. 

2) Utfordring:  
Hittil dette skoleåret har kantina et svinn på 
2000 gafler, og vi kan anta at det kommer opp 

 Tonje Pedersen og Bård Rune 
Landa deltar i saken. De kommer 
klokken 12:15 

1) Ikke tjene penger -> 
elevene får overskudd. 
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i ca. 2500 før sommeren. Det meste av disse 
kastes som søppel, og noe finner vi også igjen 
ute; på parkeringsplassen, i plenen og over alt. 
Vi har gått bort fra engangsbestikk av 
miljøhensyn og bruker nå kun metallbestikk. 

Saken har både økonomiske, miljørelaterte og 
opplæringsrelevante side.  

• Skal vi akseptere dette som en 
normaltilstand?  

• Bør kantina budsjettere med 
eksempelvis 5 kr høyere pris for mat 
som krever bestikk? 

• Skal vi selge mat uten bestikk og ta 
ekstra betalt for bambusbestikk? 

• Gjeninnføring av plastbestikk er 
uaktuelt.  

Forslag om tiltak fra SU. 

Opplæring, AHT får 
opplæring, RM-samarbeid, 
elevrådet samarbeider 
også. Sunn profil, elever 
skal få velge eget 
kosthold. Ønsker konkrete 
forslag til tilbud i kantina 
(spesielle behov osv.) 
Elever ønsker å få mer 
direkte påvirkning, 
plenumsmøte? (for 
eksempel uke der elevene 
velger tilbud i kantina) 
Rydde-problem. Tonje 
komme innom på 
plenumsmøte? 

2) Gafler koster 10 kr (20 000 
kr på gafler) -regner ikke 
med kniver og skjeer 
(plenumsmøte, Sabine -
teams, betale for gafler). 
Dyrere i kantina, pris-
problemstilling? Ta med 
egne gafler? Bærekraft er 
viktig. Låne gafler billig (2-
3kr)? Gafler kommer med 
i prisen for mat i kantina? -
plenumsmøte først. 

Søkertall skoleåret  
2022-2023 

 

Kort informasjon fra rektor Utsatt 

Hovedutvalgsmidler Prosjekt, gjennomgang av tegninger og 
planer. Endelig forslag vedtas. 

Tegninger og forslag gjennomgått. 

Bærekraftsuka  
uke 19 

Har det kommet gode forslag fra elevrådet? 
 

Hilde tar med i videre arbeid. 

Utsatt 
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