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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. 

 Møte 6: 26/4 

Til stede:  

Lillian, Lina, Rania, Thale, Sara, Caroline, Cecilie, Hilde, Jacob, Eva, Teodor, Ivan 

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?  

- Kafedialogen 
- Søkertall 
- Uteområdet 

Uteområdet:  

- Økonomi: 10 000,- igjen til skoleklubber, budsjett på 
40 000,-, 25 000,- har blitt brukt på kutting av trær, 
benker til 100 000,-, arkitekt: inngår ikke i budsjettet. 

- Åpner uteområdet i begynnelsen av mai 

Økonomi: alt er borte. 

«ekskluderingsparagrafen»: 

- Oversikt over hvem som stiller opp på møter. 
- Gir beskjed til klassen -istedenfor at elevrådsstyret 

«kaster ut». Ikke lov til ekskludering. 
- Hilde snakker med kontaktlæreren om mangel på 

oppmøte. 
- Informerer om vedtektsendring på plenumsmøtet. 

  Hvordan ligger vi an med 
ulike aktiviteter? 

Aksjon Colombia 

 
Bærekraftsuka 

Aksjon Colombia: 

- Mangel på komité. 
- Skal informere på plenumsmøtet om 

komiteen. 
- Komité- og skoleklubb-stand på torsdag. 
- Reklame for komiteene. 
- Dersom vi ikke får laget en fullstendig komité, 

må styret ta ansvar for dette. 
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Skoleklubber m/stand 

 
Fluktprosjekt 

- Må starte informasjon. 
- Hilde får 10 minutter for å informere om 

Aksjon Colombia på plenumsmøte. 
- Hilde: tar kontakt med Politiet i Sør-Øst-Norge 

rundt lover og regler -bøsser og innsamling. 

Bærekraftsuka: 

- Bærekraftsmål henges opp rundt omkring. 
- T-skjorter: ta med hvite -Hilde farger dem 

grønne. 
- Arrangementskomiteen tar ansvar for 

bærekraftsuka. Styret hjelper til. 
- Promotere komiteen. 
- Lina tar ansvar for FN-foredraget. 600,- pr. 

foredrag. (demokrati og medborgerskap). 
- 2 dager byttedag 
- 2 dager foredrag: natur og ungdom og FN. 
- Program: frist denne uka. 
- Thale hører med Gro (studierektor 

samfunnsfag) om FN-flagget. 
- Arrangementskomiteen tar ansvar for byttedag 

-samler inn den ene dagen, legger ut klær i 
aulaen den neste. 

- Restene etter byttedagen -vi disponerer det 
selv -ingen forsøpling. 

- PR: legger ut på elevrådets og skolens 
Instagram. 

Skoleklubber: 

- Eurovisionklubben: eget arrangement -Thale 
kan informere om hva de ønsker. 

Fluktprosjekt: 

- Lite engasjement i komiteen. 
- Redigere og filme 
- Sted: elevrådskontoret. 
- Intervjuobjekter: prøver å finne noen, 

plenumsmøtet? Innføringsklassen? 

Komiteene: 

- Kun ha en komité til neste år? 
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- Lett å falle ut? 
- Vi går til hver klasse, aktivt, for å rekruttere. 
- Sliter med engasjement. 
- Vi tar dette internt i elevrådsstyret. 

Fadderopplegg: 

- Izzedin er positiv til faddere. 
- Lage en plan, hvis ikke kan det ikke bli 

gjennomført. 
- De som går i 1.-klasse: positive til faddere. Gjør 

det lettere å komme i kontakt med klassen. 
- Noen «storesøsken» på skolen. 
- Fadder-t-skjorter? 

 Ungdomskonferansen 
20/4. 
Innhold og 
videreformidling til 
elevene. 

- Ta opp på plenumsmøtet. 

 Oversikt over SMU-møter 
til neste år -da kan vi gå i 
gang med årshjul. 

- Datoer kommer i juni 
-  

      

      

SU-saker  
   Evaluering VIS - Timetall -vises for foresatte, elever, lærere og 

ledelsen. 
- Systemet skal telle timer. 
- Timeantall er justert etter timeplan. 
- Timer som ikke blir avholdt -> blir forflyttet, 

ikke avlyst. 
- Aktiviteter utenom timeplanen -må kobles til 

fag og stemme ifht. læreplanen. 
- Evaluering innen 27.04.22. Lærere gir 

tilbakemelding om systemet. 
- Lærere kan komme med innspill dersom de 

opplever begrensninger i sin undervisningstid 
og de mulighetene de kunne fått. 
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- Dersom vi ønsker å gjøre noe utenom 
timeplanen, må det kobles opp mot fag. 

- Eksempel: FN-rollespill. Må gjennom rektor og 
lærere på å legge om timeplanen for å få til. 

- Være i tide dersom man ønsker å 
gjennomføre. 

- Ledergruppen sitter sammen for å planlegge 
neste år i juni. 

- Fortsatt under utvikling -skal være lettere å 
bruke og endre på timeplaner. 

 Allmøte: trenger konkret 
definisjon og redegjørelse 
for våre rettigheter ifht. 
Dette. 

- Må bruke aulaen (idrettsbygget eller ute) og 
midttimen 

- Kan bruke to dager 
- Viktigst: hva vi skal bruke allmøte til. 
- Tillitselever må samtykke til at vi går direkte til 

elevmassen. Direkte demokrati. 

 Avslutninger sommer 2022 - Ut og ro. Onsdag 15. 
- Egen avslutning for vg2 yrkesfag? 
- Vg3 avslutning: kveld, bunad og foreldre. 
- 17: avslutning for alle elevene. 
- Elevrådet holder hilsen (tale) på felles 

avslutning, 3-4-5-minutter. 

 Klassesaker 

- Speil i 
jentegarderoben 

- Toastjern 

- Toastjern gjennomføres. 
- Elevrådet melder utenom så vurderes det. 

 

1. Referanser 
Ny arbeiders- og velferdsforvaltning. (2022, Januar 01). lovdata.no. Hentet fra Kapittel 11. Organ for 

brukarmedverknad i skolen: https://lovdata.no/nav/lov/1998-07-17-
61/kap11#:~:text=R%C3%A5det%20skal%20i%20alle%20h%C3%B8ve,som%20gjeld%20n%C3
%A6rmilj%C3%B8et%20til%20elevane. 

 

 


