
 

 

Saksliste og referat SU-SMU 
 

Nøtterøy videregående skole  
 

Skoleår:  2022-2023   Møtedato: 24.11.22 

Roller i SU-SMU   Navn  
Leder (elev)   Mikkel 3STD 
Nestleder (elev)  Aleksandra 2HOS 
Andre elevrepresentanter  Yvonne 1HOS, Ayla 1HOS, Samir 1STA, Josefine 1STB, 

Frida 1STB, Fredrik 1STE, Maya 1STF, Aleksandra 2HOS, 
Selma 2HOS, Amanda 2BUA, Stina 2HOS, Kazhin 2STC, 
Aya 3APT, Mille 3HOS, Iben 3STA 

Rektor/skolelederrepresentant   Arild Nordahl Johnsen 
Ansattrepresentant(er)   Katrine Thon, Mette Åkvik  
Skoleeierrepresentant    
Representant skolehelsetjenesten Ida Bjørnstad 
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. 
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Til stede: Solin, Samir, Maja, Isabella, Aksel, Julie, Oda Frdrik, Julie A. Maya, Julie S, Pia, Kristine, 
Kazhin, Emma, Mia-Isabel, Meida, Martha, Lars C., Iben, Vilde, Marius, Mikkel, Elias, Yvonne, 
Ayla, Malene, Osama, Mathea, Patrycja, Ole K, Stina, Lise, Talina, Emma, Mille, Aya, Selina 
 
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?  

Rektor introduserte skoleeiers representant, Anita Eikeland 
Larsen. 

• Bønnerom - Fungerer som det er nå. 
• Jodel - Ikke skjedd noe mer på Jodel siden forrige 

gang. Virker som rask reaksjon med informasjon til 
alle var effektfull. 

• Uke 48 - Besøk av ungdomsskoleelever. Viktig at vi 
alle gir ungdomsskole elevene opplevelsen av at 
skolen er et godt sted å være. Elevrådet forsøker å 
få til aktiviteter i kantina onsdag og torsdag.  
SMU ønsker noen som kan arrangere aktiviteter i 
kantina. 
Iben tar ansvar for å lage Quiz i kantina torsdag.  

18/22 Elevundersøkelsen  • Undersøkelsen blir gjennomført i klassene  
• Viktig at alle tar denne undersøkelsen seriøst da 

resultantene blir brukt til analysearbeid.   
• Undersøkelsen er anonym.  
• Resultatet vil bli bearbeidet og tolket. Deretter vil det bli 

utarbeidet noen fokusområder i de ulike klassene.  
• Uke 47: Forberedelse i klassene.  
• Uke 49 – 51: Gjennomføring av undersøkelsen.  
 

Hvordan kan SMU koble seg mer på dette arbeidet?  
Saken tas opp igjen i neste møte når man ser på 
resultatene.  

19/22 Oppdatering  

Hei-uka – uke 49  
 

Informasjon: Hei-uka er til for å bedre skolemiljøet. Hver 
dag har ulikt tema som gjenspeiler seg i kleskode. I lunsjen 
er det aktiviteter i kantina. Hver klasse kan sender 2 stk til 
konkurransene. Informasjon vil komme på plakater rundt på 
skolen og på skjermene.  

Tema og aktivitet:  
Mandag: comfy-dag + limbo 
Tirsdag: afterski + stolleken 
Onsdag: feilkledd-dag + alt annet enn sekk + gripe 
mikrofonen 
Torsdag: James Bond-maskerade + lakrissnøre 
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Fredag: trafikklys (ingen konkurranse) 

Premier: 
Best kledd (individuelt): gavekort på 100 kr i kantina 
Best kledd (klassevis): kjærlighet på pinne til hele klassen 
Aktiviteter: Alle deltagere får kjærlighet på pinne, vinneren 
får pizza til klassen. 

Hei uka skal være hyggelig for alle, så still hverandre eller 
Mikkel/Aleksandra spørsmål dersom det er noe! 

Viktig at hver klasse har to deltakere til hver aktivitet. 
Navnene sendes til Mikkel på teams.  
 

20/22 Oppdatering fra 
arbeidsgruppen:  
Psykisk helse 

LIVSMESTRINGSUKA 

Programmet for dagen 13.desember er ikke helt fastsatt.  
Program per nå:  

• Foredrag med Bjørn Peev og Marit Holm-Amundsen 
om psykiske lidelser.  

• Stands av ulike aktuelle aktører 
• Innslag og aktiviteter med organisasjonen Røde Kors 

(?) – ikke helt avklart.  
• Ulike Case og dilemmaer skal diskuteres.  

 

Viktig: ALLE – skal sende inn «psykevettrelene» fra sine 
klasser.  

Alle tillitsvalgte vil få opplæring slik at de kan lede klassen 
i casene m.m. Kristine m/arbeidsgruppen innkaller til møte 
snarest mulig.  

21/22 Husreglene Det har vært en gruppe som har bearbeidet husreglene. I 
elevrådsmøtet ble forslaget til nye vedtatt og oversendt til 
godkjennelse. 
Disse husreglene bygger på «Ordensregler for elever i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune».  
Innhold:  

1. Formål og virkeområde 
2. Elevenes rettigheter 
3. Elevenes plikter 
4. Saksbehandling og sanksjoner 
5. Div. bestemmelser 

 
I elevrådsmøtet fikk Liv-Berit Misund/rektors stedfortreder i 
oppdrag å sjekke ut:  
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• Fraværsføring når elever kommer for sent til timen. 
Føring av minutter?  30 minutter?  

• Spising/drikking i timene.  

Se Ordensreglene: 
Ordensregler for 

elever - Vestfold og T 

Tilbakemelding fra rektor:  

Rektor informerer om at saken er tatt opp i  
medbestemmelsesmøte. Saken er da sendt videre til AMU. 
Tilbakemeldingen og noen justeringer vil bli oversendt når 
det er klart.  

 22/22  Pant – alt  Takk for at du legger panten i tønnene.  
Det er penger elevrådet får felles hygge på skolen.   

 23/22  Samarbeidsprosjekt  

Læringssenteret og 
elevrådet/SMU 

 De ansatte på læringssenteret har en relativt stor sum 
penger som de skal bruke for å bedre/endre litt på 
læringssenteret. Her ønsker de elevenes stemme!  

Målet er gjøre læringssenteret så bra som mulig. 
 
Hvem kunne tenke seg å være med å bestemme hva disse 
pengene skal brukes til? 

Saken spilles inn til klassene og deretter tas den opp igjen i 
neste SMU-møte.  

24/22 Informasjonsaker  • OD-dagen. Sum: 143 800,-  
• Klassen som samlet inn mest vil få en 

oppmerksomhet på skolens juleavslutning.  
 

• Lucia-tog: Russen tar ansvar 
• Uke 48: Skolen får besøk av 10-klassinger. Ta godt 

imot dem.  
• Arbeidsgruppen: Seksualundervisning – uke 6  

25/22 Evaluering av aktivitetene 

 

• «Rosa-sløyfedag» 
• «Mowember» 

Marius, nestleder i russestyret oppsummerte dagene.  

• Elevråd enig om at dagene var fine. Rosa-sløyfe er 
enklere å markere, ikke så enkelt med Movember.  
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• En ide er å ha løsbarter liggende ved inngangen?  
• Få kreftforeningen på plass disse to dagene med 

stand og produkter til salg, også ha kakesalg som 
arrangeres av russen.  

Russen skal ha ansvar for Lucia, 13 desember. 

26/22 Erfaringsdelingsmøte mellom 
alle vgs i Vestfold. 

Aleksandra, Anna og Fredrik oppsummerte innholdet og 
erfaring fra denne møtedagen. 

Engasjement i elevråd og tillitsvalgt ble delt, skolene var 
ærlige om hvordan det fungerer rundt i Vestfold.  

• Veldig nyttig! Skolens må delta på dette neste år 
også.  

27/22 Parkering – bak brakken ved 
Wilhemsenhallen 

• Det er ikke lov. Bruk skolens parkering.  

28/22 SMU vs Elevrådet • Forslag om å endre strukturen på elevråd.  
• SMU skal få oppgaver hvor kvalitet i skolen 

behandles 
• Det vil derfor opprettes en arrangementskomite 

som tar seg av oppgaver  

Saken vil bli behandlet av Elevrådet slik at vedtektene 
oppdateres og endres i henhold til dette ønske. 

29/22 Skoleklubb 

Saken som tas opp i 
Livsmestringsuka  

• I uke 50, livsmestringsuken, settes av tid til å 
avdekke hvilke skoleklubber som kan være aktuelle 
fremover.  Ønsker at det skal kunne søkes om 
midler til skoleklubber i elevrådets budsjett.  

Innspillene om skoleklubber tas opp i neste SMU-møte.  

30/22 Oppmøte klassens time • Meldes at enkelte klasser har dårlig oppmøte til 
klassens time.  

• Tillitsvalgte er ansvarlig for å melde videre til 
elevråd og kontaktlærer dersom dette er en 
utfordring.  

• Fravær føres i neste klassens time neste uke. 
Evaluerer i neste elevrådsmøte.  

31/22 Gratis bind og tamponger • Forslag fra elevrådsstyret at de har en prøveordning 
i desember hvor gratis bind og tamponger tilbys.  

• Det tar penger fra elevrådets budsjett.  
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• Dersom prosjektet er vellykket, søkes det EO-midler 
hvert år.  

• Tilbud tilgjengelig på jentetoalett og kjønnsnøytrale 
toaletter.  

Kontoret handler inn og fyller på toalettene.  

32/22 E-sigaretter • Ikke anledning til å røyke E-sigaretter på skolen. 
Rektor sender ut beskjed til alle.  

• Brytes dette vil det markeres som 
ordensanmerkning.  

  •  

SU-saker (saker som omhandler det fysiske miljøet, mer administrative tema) 
 33/22  Wilhelmsenhallen 

Eid av Færder kommune. 
 Innspill:  

• Få og små speil 
• For varmt vann i dusjene  
• Løse klosettskåler 

Det ble utarbeidet en felles uttalelse fra elevrådet som 
Kristine tar med videre til Færder kommune. 

Status i denne saken: Foreløpig ikke fått svar fra 
kommunen.   

34/22 Orden Hva kan SMU og elevrådet gjøre for at elevene på 
skolen skal ta mer ansvar?  

• Det meldes inn fra vaskepersonalet, læringssenteret 
og andre på skolen at det er for mye søppel som 
ikke blir lagt i søppeldunkene. Det er viktig at alle 
rydder opp etter seg.  

• Husk å sette opp stolen før du forlater 
klasserommet ���� 

• PC og bøker skal legges i skapet og ikke på 
pultene/vinduskarmene.  

Saken må tas opp i klassens time.  

   

 


