
 

Saksliste og referat SU-SMU 

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 4: 9/1 2023 

Til stede: Hilde Wold, Caroline Sobczak Aarø, Rania Ebrahim Shahin, Thale Høyte, Victoria Okkelmo 

Vestrup, Anita Ekeland Larsen, Adrian Lorenzen, Katrine Viken Foyn, Eva Weber, Lina Adham 

Mohamed Elsayed Elmawardy, Bård Rune Romsøe Landa, Leander Thormodsrud Andersen, Adrian 

Lindberg og ref: Sara Campbell Sandvand 

Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  

SMU-saker  

FAST SAK Rektor informerer om oppfølging 

av saker fra forrige møte, 

hvordan er innspillene fra 

SU/SMU fulgt opp?  

- Ny fylkeskommune som utvikles nå (Vestfold), 

dette blir hovedfokus 

- Luftkvalitet: nye gardiner++ 

- Pilotkantine: utsatt pga. sykdom. Vi får besøk på 

neste plenumsmøte med smaksprøver. 

- Russestyret: ball? Vanskelig å få innpass på 

område -i så fall dyrt 

 Hei-Uka (arbeidsfordeling ++) - Arrangementskomiteen har møte på onsdag ang. 

Hei-Uka.  

- Mye frem og tilbake mtp temadager 

- Trenger promotering på skjermene 

- Thale sender programmet til BR så fort det er 

klart 

- Mandag til onsdag uke 4 – mandag, tirsdag, 

torsdag uke 5, istedenfor en uke. (YF utplassert 

torsdag, fagdag fredag) 

- Pysjdag til Hilde 

 Skoleklubber, status og 

eventuelt behov for støtte. 

HW 

- Eurovision starter opp nå til uka (lærlingen) 

- Animeklubben har mistet ledere 

- Kulturklubb: Victoria hører med dem (rom, tid 

osv.) 

- Spillklubb går bra 

- DnD fikser det meste selv 

• Stands under hei-uka? 

o Workshop der klubbene lager ordentlige 

plakater til promo 

o Printer på SS lager store plakater (snakke 

med lærer/fagansvarlig++) 

 Rusforebyggende arbeid på 

Greveskogen vgs. 

- Ønsker å gjøre dette til en tradisjon 

- YF + 1. trinn: lage KORUS-promo 
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Gjennomgang og ønske om 

innspill. HW 

- Vg1 er satsningsområdet for kontakt med 

elevene (bli kjent med elevene tidligere) 

- Vg2 foredrag: hvordan virker rus på hjernen? 

Rusens glede og sorger.  

- Vg3 opplegg på kvelden: 8. februar med 

forebyggende rusarbeid med bla. utekontakten 

- Rettighets- og pliktskomiteen er bekymret for at 

politiet fremstår som «truende». Bedre å snakke 

med noen andre enn de som arresterer deg? 

- HW: politiet er vant med å forebygge på en rolig 

og ikke-truende måte. 

- Katrine: politiet er ikke ute etter å «ta» ungdom, 

kun ta vare på. 

  Aksjon Colombia, inn i 

årshjulet og 

oppstartstidspunkt for 

arbeidet. HW 

- Eva setter i gang komiteen for å starte Aksjon 

Colombia, slik at ny komiteleder ikke kommer til 

blanke ark.  

- Starte Instagram nå 

      

SU-saker  

  Hvor ble det av koronastøtte-

pengene? Andre skoler har 

beholdt pengene. Hvorfor 

fikk vi beskjed om at 

pengene måtte brukes innen 

juni 2022? 

- Kan vi spare penger fra fjoråret? 

o Handler om å kunne spare opp penger til 

større prosjekter 

o Vi kan sende søknad til Hilde eller Bård 

Rune hvis vi trenger mer støtte. 

 Vi kommer til å gjøre 

endringer i vedtekter ved 

årsmøtet for å sikre et mer 

demokratisk elevråd. 

(styremål) 

- Lina, Sara og Nikolai ser over vedtekter for å 

gjøre endringer 

- Årsmøte: endre hvordan årsmøtet holdes. Det 

nye styret får 3-5 «kampsaker» som de skal jobbe 

med i løpet av det kommende året. 

- Gjør at elevrådsstyret får svært konkrete 

arbeidsoppgaver ved siden av vanlig drift. 

- Ekstraordinært plenumsmøte for opplæring i 

debatt og teambuilding. 

 EO og allmøte - Noen av de tillitsvalgte ønsket å melde oss inn i 

EO.  

- Vi tok saken videre, men 2/3 av elevrådet var ikke 

til stede og vi kunne dermed ikke vedta allmøte. 
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- Elevrådsstyret gir beskjed til elevrådet om at det 

ikke blir et allmøte på elevrådets initiativ. 

- VTU er velfungerende 

 Klassesaker og innspill Hvem har ansvar for salting? 
- Vi har noen som salter/brøyter -kommer ikke alltid 

pga. riskovurdering 
Lærere og regler (Leander) 

- Se rutine for klage (rettighet og plikt kan henvise til 
hvor man finner dette) 

Panteposer 
- 2mda har egen pantepose (egeninitiativ) 
- Nøtterøy vgs har ordning på dette (Lina sender 

melding til Kristine) 
- Nøtterøy får rundt 5000,- i året (elevrådet tar dette 

videre) 
Elever sperrer ganger når klasserom er låst 

- BR ta opp med lærere om at klasserom som kan, 
står ulåst 

Ønske om vannkoker oppe i 2. etg 
- Nei -brannsikkerhet 

Hvor ble det av det andre toastjernet? 
- Brannsikkerhet (spørre om man vil bruke) (snakke 

med kantina) 
Kan de automatiske skyvedørene gå opp kjappere? 

- Spørre Lars -teknisk leder fordele på styremøte 
Mer utvalg i kantina (noen ønsker sunnere mat, andre 
ønsker nudler, forslag: kantina kan samarbeide med 
matvalget for alternativ til hurtig-nudler) 

- Vi tar opp med matvalget 
Starte egen elevrådskonto med kort? 

- Nei, ok. 
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