
 

Saksliste og referat SU-SMU 

Horten videregående skole  

Skoleår:  2021/2022   Møtedato: 27.04.22 

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. 
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Saksliste og referat SU-SMU 

Til stede 

Elever:Erlend B.H.Henriksen, Maksimilian Melø, Eline Stava, Erlend B.Mørch Henriksen,  David Myhre 

Kostrytsya,  Sigurd Even Dombestein   

 

Hospitanter: 

 

Rektor, ansatte, skoleeier og skolehelsetjenesten:  

 Gisle Birkeland, Alexander Skaane, Margareth S. Freslo, Anne Grethe Kramer, Frøydis Hennie, Anita E. Larsen, 

Anne S. Jensen 

Fast gjest (kantinesaker):  

Nico Deckert 

Forfall: Reza Kerbelai Ophus Romsaas, Sara Moen Hauenschlid, Kim Haave, Mie Omholt, Lorena Llarena-

Guevar, Medelen Abell Askerøi  
Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  

 27-21/22 Rektor informerer om 

oppfølging av saker fra 

forrige møte. Hvordan 

er innspill fra SU/SMU 

fulgt opp? 

 

• Sakene fra forrige møte er fulgt opp 

• Ble vektlagt at ledelsen lyttet til elevene vedrørende 

organisering av skoledagen. Viser at elevmedvirkning virker.  

• Tilbudet av skolepsykolog er fjernet uten at skolen kan gjøre 

noe med det. Er et stort press på skolepsykologene og det 

jobbes med å få til en løsning. 

 28-21/22 Informasjon om 

arbeidet i elevrådet 

 

• Rydde video 

o Videoen er laget, men nå er det god orden slik at man 

venter litt med å legge den ut. 

• Elevrom 

o Vi skal få tilbud fra to leverandører, den ene har ikke 

levert et tilbud. Alexander purrer og sender tilbudene ut 

til elevene slik at de kan medvirke til valg. 

• Valgt ny overlappende elevrådsleder 

o Erlend Lind-Nilsen er valgt 

• Styretur – planlegging av Rusdag 

 

 29-21/22 Elevundersøkelsen – 

status tiltak 

• Jobbet med i 2 runder, uke 3 og 12. Det har vært gode 

refleksjoner i klasser og arbeidsformer. 

• Motivasjon og trivsel. Setter sammen eksempelvis grupper 

av bare gutter som har sine aktiviteter. Skal følge de ulike 

gruppene år for år og se om tiltakene har en effekt. 

• Elevundersøkelsen i stort i webinar oppsummert med funn 

fra klassene. 
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 30-21/22 Informasjon og aktuelle 

orienteringer v/rektor 

• Bekymring for høyt elevfravær etter at fraværsreglementet 

er «slått av». Det er frykt for at mye av fraværet ikke er pga 

sykdom. I noen klasser har fraværet vært over 20 % i snitt 

dette året.  

• Bekymring for at flere elever kan få IV. De som er i fare for 

det vil få en skriftlig melding om dette. 

• Rektor oppfordret til at russen passer på at alle blir inkludert 

i feiringen. Viktig at elevrådet tar dette på alvor og begynner 

å planlegge nå hvordan de skal ta hensyn til inkluderingen i 

russefeiringen for neste kull. Elevene ønsker at skolen også 

skal være inkludert i arrangementer.   

 31-21/22 Til årsrapporten: 

Oppsummering av 

erfaringene av arbeidet 

i SU/SMU inneværende 

år og anbefalinger fra 

arbeidet neste år. 

• Elevrådet tar det i eget møte og sender til Margareth 

• Det kommer et skjema fra fylket som skal fylles ut og dette 

sender Margareth til elevrådet 

• Rektor ga skryt til SMU, de er alltid bra forberedt og møtene 

har fungert bra 

• Skoleeier ga også mye skryt til måten SMU/SU har fungert 

dette skoleåret og spesielt elevenes innsats  
32-21/22 Andre saker som SMU 

ønsker å ta opp 

• Ingen saker 

 33-21/22 Eventuelt 

 

 

• Ingen saker 

SU-saker  

 17-21/22 Kantina – utvalg og drift • Omplassering av kjøledisken (sak fra elevene) 

Nico sjekker opp om det kan starte opp igjen, evt om den 

flyttes inn på servicetorget slik at de kan se at alle betaler. 

Nico og Anne Grethe sjekker ut. 

• Ingen saker fra Nico 

• Ønske om taco-bagetter 

 18-21/22 Informasjon om 

arbeidet i elevrådet 

v/leder i elevrådet 

• Se informasjon under SMU 

 19-21/22 Orientering om og 

mulighet for innspill til 

saker som angår det 

• Ingen saker 
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fysiske miljøet på 

skolen v/rektor 

 20-21/22 Grisete toaletter (sak 

fra elevene) 

• Noen mener doene ikke vaskes nok  

o Alexander informerte om at toalettene vaskes daglig 

• Det er skittent med dobørstene 

o Nye dobørster er bestilt, er et problem at enkelte 

putter papir i dobørsteholdere 

• Vaskene er feildimensjonert.  

o Alexander sjekker opp med Morten om status.  

 21-21/22 Eventuelt • Orden i fellesområder og klasserom 

o Har blitt bra, eneste som gjenstår er at elevene er 

flinkere til å ta med seg bokser fra klasserom 

• Maur i garderoben 

o Det er maur i garderoben i Arena, Alexander melder 

fra til Horten kommune 

 


