
 

Saksliste og referat SU-SMU 

Hjalmar Johansen videregående skole  
Skoleår: 2022/2023   

Roller i SU-SMU   Navn  

Leder (elev)   Valgt i møtet: Thea Marie Haugen 1MEB 

Nestleder (elev)  Valgt i møtet: Carl William Magalhaes 1MEA 

Andre elevrepresentanter  Sondre Callaerts 2IDC 

Kine Helene Blyberg 4PÅB 

Kristoffer Tørnblom Vidme 2KOB 

Thea Marie Haugen 1MEB 

Carl William Magalhaes 1MEA 

Tabarek Musaab Hadi Alrbaae 3MEB  
Rektor/skolelederrepresentant   Trond Gausnes 

Ansattrepresentant(er)   Tom Richard Thorstensen 

Skoleeierrepresentant   Michelle Wirgenes 

Representant skolehelsetjenesten  Anita Mustvedt Håland / Marthe Thorsen (forfall) 

 

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 1: 19.09.22 

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?  

Ikke aktuelt 

1 – 22/23 Informasjon om SU/SMU Rektor gikk gjennom rutiner, årshjul og veiledere for 

SU/SMU med bruk av materiell på Innsida. Rutine og 

veileder leggesinn i chatten som er opprettet for SU/SMU 

ved Hjalmar Johansen vgs 

2 – 22/23 Valg av leder, nestleder og 

sekretær 

Thea Marie Haugen 1MEB, er valgt som leder for SU/SMU 
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Carl William Magalhaes 1MEA, er valgt som nestleder  

Rektor Trond Gausnes er sekretær  

3 – 22/23 Møteplan, forberedelse til 

møtene og 

møtedokumentasjon 

Rektor har kalt inn til fem møter i SU/SMU, i tråd med 

årshjulet som er utarbeidet. Møtedatoer er 04.10.21, 

29.11.21, 14.02.22 og 25.04.22. Det kan kalles inn til ekstra 

møter ved behov.  

Rektor kaller inn leder/nestleder i SU/SMU til et 

forberedelsesmøte før SU/SMU-møtene. Referater fra 

SU/SMU deles i chat-kanalen og skal være fast post til møte 

i Elevrådsstyre. 

Informasjonsansvarlig Anne Stine Midtgarden får tilgang til 

chat-kanalen for å kunne legge ut referat på Innsida og 

skolens hjemmeside. 

Rektor legger referat inn i OF-SU-SMUteamet for VTFK, iht 

rutine 

 4 – 22/23 Evaluering oppstart av 

skoleåret 

Oppsummert er tilbakemeldingene fra elever og ansatte at 

det har vært en god oppstart. Oppstarttur til Jomfruland for 

elevene på Vg1 MK og RM, og kanoturer for Vg1 idrett var 

en suksess, og viktig for å bygge gode relasjoner mellom 

elevene og mellom elever og lærere. Noen utviklingspunkter 

til neste skoleår: 

Fra ansatte: 

• Dagen med fagteam bør rigges slik at alle får deltatt i de 

teamene de er med i, og slik at refleksjonsøkta i 

begynnelsen ikke blir repetisjon for de som tilhører flere 

fagteam 

• Det må legges til rette for at det kan gjennomføres 

elevsamtaler for alle på dag to. 

Fra elever: 

• Litt flere bli-kjent aktiviter for alle klassene, også Vg2 og 

Vg3 + påbygg. Det er noen nye elever i alle klasser, og 

det er viktig at alle blir godt kjent. 

 5 – 22/23 Virksomhetsplan for HJVGS 

21/22 

Rektor gikk gjennom virksomhetsplanen for skolen. Denne 

bygger på Strategiplanen for videregående opplæring i 

VTFK. Skolen skal i perioden 2021-2025 arbeide systematisk 

med de seks områdene i strategiplanen:  

• Profesjonsutvikling 

• Livsmestring 

• Grunnleggende ferdigheter 

• Matematikk 

• Digitalkompetanse  

• Det 4-årige opplæringsløpet 
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Skolen vil som forrige skoleår ha fokus på strategiområdet 

Livsmestring. I tillegg har skolen iverksatt flere tiltak 

innenfor området Profesjonsutvikling. 

 

Planen vi bli revidert i november/desember, og ansatte og 

elever vil da kunne gi innspill til nye tiltak.  
SU-saker  

 1 – 22/23 Skolens fysiske miljø Deler av himlingen i D-fløyen falt ned forrige uke. Dette er 

utbedret. 

 

Elevene melder om vannlekkasje i visningsrom og ved 

heisen. Rektor tar dette videre til driftscontroller Vidar. 

 

En del av smarttavlene begynner å bli slitte, og fungerer 

dårlig. Skolen har så vidt begynt å se på en plan for å 

oppgradere disse med nye skjermer. Dette er imidlertid 

kostbart, og skolen har sannsynligvis ikke økonomi til å 

skifte ut alle på en gang. 

   

   

   

 

 

 


