
 

Saksliste og referat SU-SMU 

Horten videregående skole  
 

Skoleår:  2021/2022   Møtedato: 27.01.22 

Møtested: Teams    Møtetid: kl. 12:15 – 13:45 

Referent: Alexander Skaane 

Roller i SU-SMU   Navn  

Leder (elev)   Erlend Backer Mørch Henriksen  

Nestleder (elev)  Maksimilian Hogsnes Melø 

Andre elevrepresentanter   Sara Moen Hauenschild  
 Erlend Lind-Nielsen  
 Eline Stava  
 Reza Kerbelai Ophus Romsaas 
 David Myhre Kostrytsya 
 Sigurd Even Dombestein 
 Mie Omholt 

Hospitanter  Lorena Inger Llarena-Guevar 
 Madelen Abell Askerøi 

Rektor/skolelederrepresentant   Gisle Birkeland 

Ansattrepresentanter  Alexander Skaane (leder personal og økonomi) 
 Margareth S. Freslo (HMS-koordinator) 
 Frøydis Henni (tillitsvalgt for Utdanningsforbundet) 
 Anne Grete Krämer (tillitsvalgt for Fagforbundet) 

Skoleeierrepresentant   Anita Eikeland Larsen (fra VTFK/seksjon Utdanning og folkehelse) 

Representant skolehelsetjenesten 
(deltar med en representant) 

 Kim Haave (helsesykepleier Horten Kommune) 
 (kimhaave@horten.kommune.no)  
 Anne Strømnes Jensen (helsesykepleier Horten Kommune) 
 (anne.stromnes.jensen@vtfk.no) 
 

Gjest Fra kantina – Nico Deckert 

 

Rektor har ansvar for at saksliste og referat publiseres på skolen hjemmeside. 

mailto:kimhaave@horten.kommune.no
mailto:anne.stromnes.jensen@vtfk.no
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Til stede 

Elever:  

Erlend Backer Mørch Henriksen, Maksimilian Hogsnes Melø, Eline Stava, Sigurd Even Dombestein, David 

Myhre Kostrytsya, Reza Kerbelai Ophus Romsaas, Erlend Lind-Nielsen 

 

Hospitanter: 

Madelen Abell Askerøi, Lorena Inger Llarena-Guevar (hospitantene ble gitt stemmerett) 

Rektor, ansatte, skoleeier og skolehelsetjenesten:  

Gisle Birkeland, Alexander Skaane, Margareth S. Freslo, Frøydis Henni, Anne Grete Krämer, Anne Strømnes 

Jensen, Anita Eikeland Larsen 

Fast gjest (kantinesaker):  

Nico Deckert 

Forfall 

Elever:  

Mie Omholt, Sara Moen Hauenschild 

Skolehelsetjenesten: Kim Haave 

Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  

 21-21/22 Rektor informerer om 

oppfølging av saker fra 

forrige møte. Hvordan 

er innspill fra SU/SMU 

fulgt opp? 

 

• Miljøløftet er informert ut på «Skolen vår» og «Personalrom» 

• Resultatene fra Ungdata og Elevundersøkelsen vil bli brukt inn i 

arbeidet med tiltak i skolens utviklingsplan 

• Teamssiden for elevressurser må synliggjøres bedre. Leder for 

Elevtjenesten har fått oppdraget 

• Skolestart kl. 08.30 er iverksatt 

 22-21/22 Informasjon om 

arbeidet i elevrådet 

 

• Diskutert at det er grønt nivå på skolen. Blandede følelser for 

det 

• Diskutert ønske om eget rom til selvtesting 

• Elever synes det er forvirrende med nettbøker, det er for mange 

plattformer og det blir uoversiktlig. Det jobbes videre med det. 

• Diskutert parkering, se egen sak 

 23-21/22 Elevundersøkelsen – 

presentasjon av 

resultatene og 

diskusjon rundt 

prioriteringer og 

planlagte tiltak. Er det 

samsvar mellom 

resultater og planlagte 

• Gisle viste resultater i Hjernen&Hjertet 

• I stort er det marginale endringer i resultatene fra forrige år, 

men går man ned i detaljene ser man forskjeller 

• Gisle skal legge frem en presentasjon for elver og ansatte slik at 

alle kan se resultater 

• Det jobbes systematisk over tid med oppfølging slik at riktige 

tiltak kan settes inn 

• Ledere, lærere og elever må bidra, dette er et felles ansvar 
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tiltak? Har SU/SMU 

innspill til nye/andre 

tiltak. 

• Viktig at elever får se at det de svarer på blir brukt til noe 

 24-21/22 Informasjon og aktuelle 

orienteringer v/rektor 

• Organisering av skoledagen 

o Det jobbes med organisering av timeplan og det 

vurderes ulike modeller. Kommer tilbake til elevene 

med noen modeller som de kan komme med innspill 

til 

• Nytt organisasjonskart på Horten vgs. Fra 3 til 2 nivå. 

o Direktør for Opplæring og folkehelse har bestemt at 

det kun skal være 2 nivå av ledere på alle vgs i 

fylket. I dag har Horten 3 nivåer. Dette medfører at 

studierektornivået forsvinner og flere ansatte får 

nye ledere. Tanken er at rektor skal komme tettere 

på undervisningen. Dette trer i kraft 1.8.2022  

• Miljøarbeider 

o Kristine slutter på Horten vgs, hun skal tilbake til 

politiet. Som følge av lavere økonomiske rammer 

må rekrutering av ny miljøarbeider utsettes. 

• Orden, tyveri og hærverk på skolen 

o Mange er flinke til å rydde, men dessverre gjelder 

det ikke alle. Det innføres derfor ryddeklasser som 

en prøveordning for å få bedre orden og ryddighet 

på skolens fellesområder. Det har vært slik tidligere 

og det fungerte godt. 

Det har vært litt tyveri i det siste. Det legges ut 

informasjon om at man må passe på tingene sine. 

Det er noe hærverk på skolen, eksempelvis at stoler 

i kantina blir ødelagt. Håndtak rives av etc. Da må 

penger brukes til dette og ikke andre aktiviteter. 

 25-21/22 Kontakt skolepsykolog • Elev tok kontakt med skolepsykolog via telefon, e-post etc men 

fikk ikke svar. Måtte til slutt gå via miljøarbeider. Det er svært 

uheldig. Har vært flere tilfeller at det har vært vanskelig å 

komme i kontakt. Gisle melder inn bekymringsmelding til den 

som er ansvarlig for skolepsykologen. 

 

Ansvar: Gisle kontakter den som er ansvarlig for 

skolepsykologen 

 

 
 26-21/22 Eventuelt 
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SU-saker  

 11-21/22 Kantina – info fra Nico 

og innspill fra elevene 

• Kjøledisken som har vært fylt opp fra kl 14 er tatt bort da det 

gjentatte ganger har blitt tatt varer uten at det er blir betalt 

for. Til høsten vil det åpnes for salg igjen. 

• Alle må huske å bruke munnbind i kantinen da det er umulig 

å holde en meter. Nico skal påse at det er munnbind 

tilgjengelig. Det informeres ut at det er påbudt. 

 

Ansvar: Gisle/Alexander informerer ut om munnbindpåbud 

 12-21/22 Informasjon om 

arbeidet i elevrådet 

v/leder i elevrådet 

• Se over om samme sak under SMU 

 13-21/22 Orientering om og 

mulighet for innspill til 

saker som angår det 

fysiske miljøet på 

skolen v/rektor 

• Ingen saker 

 14-21/22 Parkering • Forsvaret planlegger å stenge grusparkeringa. Ønsker å se på 

en løsning for parkering for elever. 

• Gisle: Det jobbes med en løsning for parkering for hele 

fylkeskommunen som skal ferdigstilles våren 2022. 

Hovedtanken her er at alle skal betale for parkering og 

spesielt de sentrumsnære skolene. Vi er en miljøskole og det 

bør ikke jobbes med å fremme parkering og oppfordre til 

bilbruk.   

• Elevene kommer tilbake til dette 

 15-21/22 Planleggingsgruppe 

elevrom 

• Det er satt ned en gruppe av elever og Gisle, Alexander og 

Morten stiller fra skolens ansatte. Gisle gir tilbakemelding til 

Maksimilian vedrørende møtetidspunkt hvor det lages en 

fremdriftsplan og budsjett. 
 

Ansvar: Gisle kaller inn til møte 

 16-21/22 Eventuelt: 

Ladetårn 

Kontanter som 

betalingsmiddel i 

kantina 

 

• Det er få ladetårn tilgjengelig. Alexander tar det inn til fylket 

om midler til flere tårn. 

• Det er dårlig lagringsplass på pc`er. Ønske om at det forsøkes 

å få tak i pc`er med større lagringsplass ved nye anskaffelser. 

Det er fylket sentralt som styrer dette. 
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• Man kan ikke kreve å betale med kontanter. Elevene har lagt 

denne til side og godtar at det ikke betales med kontanter. 


