
 

Referat SU-SMU 

Hjalmar Johansen videregående skole  
Skoleår: 2022/2023   

Roller i SU-SMU   Navn  

Leder (elev)  Thea Marie Haugen 1MEB 

Nestleder (elev) Carl William Magalhaes 1MEA 

Andre elevrepresentanter  Sondre Callaerts 2IDC 

Kine Helene Blyberg 4PÅB 

Kristoffer Tørnblom Vidme 2KOB 

Tabarek Musaab Hadi Alrbaae 3MEB 

Rektor/skolelederrepresentant   Trond Gausnes 

Ansattrepresentant(er)   Tom Richard Thorstensen 

Skoleeierrepresentant   Michelle Wirgernes 

Representant skolehelsetjenesten  Anita Håland 

 

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 2: 05.12.22 

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?  

Referatet gjennomgått og godkjent. 

6 - 22/23 Informasjon fra 

deltakerne 

- Elevrådsleder og helsesykepleier har samarbeidet om å 

gjøre helsesykepleier mer synlig/tilgjengelig 

- Lærerne skal gjennomføre undervisningsvurdering i minst 

ett fag i løpet av første termin. 
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- Helsesykepleier melder økning i antall samtaler med 

elever. Har inntrykk av at det kan være en korona-effekt, 

og at det er en del elever som er nedstemte. 

7 - 22/23 Elevundersøkelsen - Så langt har 90% av elevene gjennomført undersøkelsen, 

og det blir lagt opp til to oppsamlingsheat før jul. Det er 

høyere gjennomføring enn forrige skoleår (78,9%), men 

det var nok et lavt tall pga korona og rødt nivå i de siste 

ukene før jul. 

- Dessverre må vi vente til 20. januar før resultatene er 

tilgjengelige. Oppfølgingen av undersøkelsen må derfor 

utsettes til da. Dette er uheldig, fordi vi da må vente lenge 

med å ta fatt i eventuelle utfordringer. Årsaken til at 

resultatene ikke er tilgjengelige umiddelbart slik som 

tidligere, er personvernhensyn. 

8 - 22/23 Dokumentasjon fravær Mange elever har problemer med å dokumentere 

helserelatert fravær, fordi legene enten ikke vil skrive 

legeerklæring før dere har dokumentasjon på at det nærmer 

seg fraværsgrensa, eller fordi legen mener det bør holde at 

dere selv eller foresatte skriver en egenmelding. 

Fylkesadministrasjonen har bedt Statsforvalteren om en 

presisering av reglene. Statsforvalteren har bedt 

Utdanningsdirektoratet om svar, her er kortversjon av svaret 

- Helserelatert fravær skal dokumenteres fra sakkyndig 

(lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog osv.). 

Helsesykepleier på skolen kan ikke dokumentere 

helserelatert fravær. 

- Legene kan ikke nekte å gi dere dokumentasjon før 

fraværsgrensen står i fare for å bli overskredet.  

- Legene kan heller ikke kreve attest fra skolen på at dere 

har behov for dokumentasjon for fravær som skyldes 

helsegrunner. 

9 - 22/23 Arbeid med 

virksomhetsplanen 

På grunn av sykdom er arbeidet med å oppdatere 

virksomhetsplanen utsatt til over nyttår. Rektor gikk gjennom 

virksomhetsplanen og hvilke tiltak som er gjennomført så 

langt. 

10 – 22/23 Skolemiljø/klassemiljø Diskusjon om hvordan vi kan møte utfordring med elever som 

ruser seg: 

- Rocket Man 

- Foreldremøter 

- Undervisningsopplegg Leo Ajcik 

- Bruke «RUS» - serien i klasserommene i pausene og 

klassens time 

- Oppfordre elever i faresonen til å oppsøke 

helsesykepleier 

SU-saker  
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2 – 22/23 Skolens fysiske miljø - Ingen saker 

3 – 22/23 Andre saker vedr. det 

fysiske miljøet 

- Taket på bussholdeplassen ved skolen. Rektor sender 

epost til VKT. 

- Bind/tamponger på jentetoaletter. Notodden har en slik 

ordning, sjekke ut hvordan de gjør det. 

 

Neste møte: 14.02.23, klokka 1345-1530 

 


