
 Saksliste og referat SU-SMU  

  

Nome videregående skole   

  

Skoleår: 2022/23 Møtedato: 28. september 2022 
 

Roller i SU-SMU    Navn   

Leder (elev)   Tuva Eriksen Aasulfsen   

Nestleder (elev)  Kittil Dørumsgaard Valen 

Andre elevrepresentanter   Ola Øystein Bjørnerud, Margit Gunhildgard Kjeldsen, Tor 

Even Tvedt Sandvik, Eline Kolstad Tollefsen, Nina Marie 

Hagen-Lien, Anne Britt Seljord Amundsen 

Rektor/skolelederrepresentant   Arne Grave  

Ansattrepresentant(er)   Heidi Elise Strand, miljøterapeut 

Skoleeierrepresentant   Webjørn Lie 

Representant 
skolehelsetjenesten  

Kristin Rossvang, helsesykepleier kommunen 

  

Det skal føres referat fra alle møter i SU-SMU.   
Saksliste og referat lagres med skolens navn og møtedato i kanalen Referat og 
informasjon i Teamet OF-SU-SMU. Frist: Seinest 1 uke etter møtedato.  
I referatet skal det komme tydelig fram hvem som får ansvar for å følge opp en sak, med 
tidsfrist.  
Jf rutinen har rektor ansvar for at saksliste og referat også gjøres tilgjengelig på skolens 
hjemmeside.  
 

Til stede: 

Saksnr   Saksliste   Referat med ansvar og frister   

SMU-saker (saker som omhandler læringsmiljø)  

Fast sak   Rektor informerer om 
oppfølging av saker fra 
forrige møte, hvordan er 
innspillene fra SU-SMU fulgt 
opp?   

Dobbeltsjekke at referatene ligger på hjemmesiden til 
skolen. Ansvar: rektor. Frist 15 oktober 
Søves nye biogassanlegg, skal få det inn i undervisningen.  
Elevrådsarbeid, Lunde: tidligere frustrasjon rundt 
prosessen på å sette et styre. Vi var godt forberedt på 
det, dette skoleåret. Styret er godt i gang i Lunde. 
Søve er selvgående.  
Viktig at representantene føler opp sakene videre til 
elevrådet og elevene. 
Eventuelt: Koronamidlene fra VTFK som elevene 
etterlyste forrige skoleår. Søve fikk betalt dem ut, i Lunde 
er de tilgjengelig.  

1_22/23  Rektor orienterer om aktuelle 
saker fra administrasjon og 
ledelsen 

- Vi har fler elever enn noen gang. 1.10 er 
grunnlaget for økonomien et helt år frem i tid. I 
Midt Telemark region har Tek vært den 



vanskeligste linjen å komme inn på.  Yrkesfagene 
er populære.  

- Vært et økonomisk overforbruk, nå mer kontroll 
over økonomien. Nå mer innafor den 
økonomiske ramma vi har.  En avdelingsleder på 
avd Lunde er langtidssykemeldt. Det har 
naturlignok skapt noen utfordringer i ledelsen. 

- Lærerne har hatt en del opplæring om hvordan 
de vurderer elevene. Lærere skal vurdere uten 
karakter tall. Mer vurdering på der eleven «står». 
Elevrådsstyret og elever blir usikker på denne 
type vurdering, og ønsker at hver klasse skal få 
god informasjon om denne nye typen vurdering. 
Dette er viktig for elevene å få mer info om. 
Ansvar: rektor tar dette opp på neste fellesmøte 
avd Lunde 4. oktober. Avd. Søve på fellestid 
fredag. 

- Skolen har i lang tid jobbet med å bli en 
dysleksivennlig skole. Fått midler til 4 års 
prosjekt. Økt innsats som gagner alle elevene. 

2_22/23 Informasjon om oppstart av 
elevrådet 2022/23: 
Lunde – Kittil orienterer 
Søve – Ola Øystein orienterer 

Lunde: Braoppstart. Mange gode saker.  
Søve: Veldig bra oppmøte på første møtene, engasjerte 
tillitsvalgte. 1.klasse veldig engasjerte på første møte. 
Generelt mer engasjerte elever på skolen, med mange 
meninger. Søve sliter litt med tid til kassens time. 
 
 
Rektor informerer lærerne om at tillitsvalgte ikke skal få 
fravær for møter. Frist: 15.oktober  

3_22/23  Saker fra elevrådene: 
Søve: 

• Ønske om å etablere 
en elev-fadder-
ordning for VG1 

• Utfordringer med 
busstilbudet til og fra 
skolen 

• Pride flagg på skolen?  

 
- Stappfulle busser. Bussen fra skien er så fulle at 

elevene sitter på gulvet uten belte.  Samme 
gjelder buss fra Lunde til Bø. En buss kjører på 
samme tid forbi, uten passasjerer. Stopper ikke 
da det ikke er skolebuss. Ansvar Rektor. Frist 
Oktober 

- Prideflagg for eksempel ved skolestart, for å vise 
mangfold. Vedbjørn Lie høre internt om dette. 
Frist: 15. oktober  

4_22/23  Eventuelt - Fraværsregelen. Betale for legeerklæring, dette 
føles urettferdig for eleven. Betale for å være 
syk. Flere elever får ikke legeerklæring, før 
fraværsgrensa er nådd.  
Fra skoleperspektiv så funker fraværsregler.  
Elevene ønsker hjelp fra skolen. 

- Helsesykepleiere på Lunde og Søve. To dager i 
Lunde, en dag på Søve. Elevene ønsker å ha dem 
flere dager. 

- Ikke jentedo på elektro. Da det er flere gutter, 
blir det guttedo, og jenten føler de ikke kan 



bruke den. Sjekk dørene på doene på elektro. 
Ansvar. Heidi. Frist 15.oktober 

- Doene på internatet. Hele dører på do ønskes. 
Ansvar. Rektor. Frist oktober 

- Representantene foreslår at bygg kan hjelpe til 
med dette.  

   

   

SU-saker (saker som omhandler det fysiske miljøet, mer administrative tema)  

1_22/23 Rektor orienterer om InNome 
prosjektet. 

Satsing som er basert på de innspillene fra i fjor. Fikk 
halvparten av de vi søkte om.  
Få på plass permanent fritidstilbud, inne aktivitet og 
uteaktivitet. Få til et fritidstilbud sammen med 
kommunen to ganger i uka. Nå jobber flere grupper med 
dette. 
Skapeverksted på begge steder. 
Uteplasser der det blir gapahuk og bålpanne, som elever 
kan være sammen etter skoletid. 
Noen elever som har lyst til å være med i dette 
prosjektet? 

 2_22/23 Rektor orienterer om 
prosjektene Forsterket 
innsats og samarbeid om 
inkludering Nome vgs. har 
fått penger til 

  

  
  
 

 


