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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. 
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Jf rutinen har rektor ansvar for at saksliste og referat også gjøres tilgjengelig på skolens 
hjemmeside.  

Møte 2:  onsdag 16.02.2022, kl. 10.00-12.00     

Til stede: Elever: Karsten, Vetle, Adrian, Mari, og Tim Hansejordet. Voksne: Brit, Jan, Tarald, Lise. 

Forfall: Margit, Amanda. Ingebjørg. 

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?  

Rektor informerte:  

SU-SMU møtet i desember måtte utgå da 
elevrepresentanter ikke kunne møte. Noen av sakene 
er derfor flyttet til dette møtet. 

Juleverkstedet måtte utgå pga smittevern før jul. 

Elevrådet og SU-SMU har fortsatt mye penger til 
rådighet til å lage et arrangement eller andre 
inkluderende aktiviteter. 

Opplegg for Seksuell helse med helsesykepleier, som 
elevrådet ba om å få for alle klassene, er planlagt til 
uke 12 og 13 for 2. klassene og 3.klassene. 1.klassene 
får dette til høsten. På Psykisk helsedag 15.mars blir 
det foredrag om sunn seksualitet kontra pornografi. 

Foredrag fra politiet om ulovlig deling av bilder på 
sosiale medier er gjennomført for alle klasser i  
februar/mars. 

SMU-7-21 Temperatur og ventilasjon. Jan går 
gjennom hvilke bygningsmessige 
utbedringer som er gjort. Jf. SMU- 2-
21 

Administrativ leder Jan Våer informerte: 

Varmen er satt opp på hele skolen. Økte 
utgifter på dette er markante. Gjennomgang i 
klasser med problemer sammen med 
vaktmester. 
Søkt nye varmepumper på ventilasjonsanlegg. 

Der er byttet gulver og lamper, og dette er prioritert. 
Øker renhold og klassemiljø. 

Vegen på utsiden planlegges byttet asfalt på i 2022 

Nye skilt på bygningen skaper noe forvirring 
ettersom de ikke stemmer med fløyene. Det er 
plivo skilt, så dette kunne ikke samkjøres. Vi får 
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se på om det er mulig å endre merking i huset 
slik at dette stemmer overens. 

SMU-8-21 Prioritert sak 1) Sosialt arrangement 
for skolen 

Orientering fra elevrådet. 

Elevrådet: 

Turnering type volleyball, annet ballspill, skak, 
annet for de som ikke liker idrett, 
aktivitetsdag/halvdag? 

Viktig at man er minimum 2 fra klassen slik at 
alle har noen man er trygge på. 

Kan man på en tydelig måte merke spesielle 
dager – fastelavn, andre dager. 

Kan man ha en årlig gjentakende greier? 
Volleyball e.l. 

Arrangement i mai? 
Jan, Tarald og noen navn elevrådet velger 
settes i en gruppe. 

SMU-9-21 Prioritert sak 2) System for å sørge for 
at det settes av tid til klassens time i 
forkant av elevrådsmøtene 

Tilbakemelding fra elevene. 

Noen tar dette rett før elevrådet. Andre tar det 
mer fortløpende. 

Elevrådsrepresentantene bør ta saker opp i 
forkant av elevrådsmøter, enten med 
kontaktlærer eller i andre timer der det passer. 
Lærere støtter opp og gir rom for dette, der er 
ingen som melder inn at de ikke får tid. 
Neste skoleår settes klassens time inn i 
timeplanen. 

 SMU-10-21  Elevundersøkelsen 2021 - resultater 

Rektor presenterer skolens resultat og 
noen indikatorer. 

 Rektor gikk gjennom tallene og de ble drøftet. 

Skolen skårer veldig bra på trivsel, fornøydhet 
med lærere og faglige utfordringer. Indikatorer 
vi må se nærmere på er praktisk opplæring, 
variasjon i undervisningen, vurdering og 
elevmedvirkning, motivasjon.  

Det er viktig at elevene og lærerne snakker 
sammen om hva som kan være grunnen til 
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dårlig skår på enkelte spørsmål, og hva som bør 
gjøres for at dette skal oppleves bedre.  

Noen innspill fra SU-SMU:  

Elever ønsker at lærere har flere fagsamtaler 
nå som eksamen er avlyst. Noen har kanskje 
satset på eksamen for å sette sin karater, dette 
er nå ikke mulig lengre.  
Før julekarakteren er det veldig forskjell på 
hvordan samtalen har funnet sted. Noen har 
bare fått en melding på Teams med forespeilet 
karakter, mens andre har hatt reelle samtaler. 
Elever mener at lærere på vg1 er flinkere på å 
spørre elever hvordan undervisningen skal 
foregå, dette forsvinner lidt på vg2 og vg3. 

Vi snakket om hva elevene skal forvente av 
skolen og læreren, og hva eleven må gjøre selv, 
for å få best mulig gjennomføring og resultater. 

 SMU -11-21  Møteplan våren 2022 

Vi må finne tidspunkt for vårens 
møter. Fast tidspunkt kan bli vanskelig. 

Helsesykepleier er på skolen tirsdag og 
fredag. Fredag er det utplassering. 
Tirsdag er eneste dagen alle klassene 
er inne, men umulig dag for skoleeier. 

 Brit har satt opp et forslag til plan, den er 
sendt ut på e-post. 

SMU-12-21 Oppgradering av bibliotek og fellesrom 

Orientering om planer, diskusjon om 
bibliotekets funksjon på skolen. 

Jan informerte. 

Vi har en opprydning i biblioteket, med 
kassering av gamle bøker og oppgradering av 
skolebiblioteket. Elevene ønsker flere små bord 
så ikke enkeltpersoner tar opp et stort bord. 

Mange liker å bruke biblioteket som 
arbeidsrom. 

Forslag: Grønne planter inn? 
Lite sofabord til sofaen? Sittegruppe som er litt 
mer koselig å jobbe i. 
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SMU-13-
21/22 

Tiltak for godt skolemiljø  

• VIP-psykisk helse ny avtale 
• Politiet om bildedeling i sosiale 

medier 
• Helsesykepleier om seksuell 

helse 
• Psykisk helsedag  

Rektor orienterer. Diskusjon- hva kan 
vi gjøre for å styrke respekt og 
inkludering i skolemiljøet. 

 Rektor orienterte: 

Skolen har gjort ny VIP-avtale for neste 5 år. Vi skal 
bl.a. ha VIP-makkerskap på alle klassetrinn. 

Foredrag fra politiet om ulovlig deling av bilder på 
sosiale medier er gjennomført for alle klasser i 
februar/mars. Kristine Nymoen fra politiet ønsker å 
komme på skolen av og til og spise matpakka her og 
bli kjent med elevene.  

Opplegg for Seksuell helse med helsesykepleier, som 
elevrådet ba om å få for alle klassene, er planlagt til 
uke 12 og 13 for 2. klassene og 3.klassene. 1.klassene 
får dette til høsten.  

På Psykisk helsedag 15.mars blir det foredrag om sunn 
seksualitet kontra pornografi. 

Vi diskuterte holdninger og respekt, for eksempel for 
andre seksuelle legning. Elevene opplever ikke at noen 
reagerer på hva slags legning medelever eventuelt har. 

Elevrådet og SU-SMU er opptatt av et inkluderende 
skolemiljø. 

SU-saker  
 SU-3-21  Kantina. Videre fremdrift.    Jf. SU-2-

21 
 Jan informerte:  

Møbler kommer i uke 10 ca. Tenker et oppsett 
for store grønne planter. Ønske om å male 
veggen i vest, dette tar vi når møbler er på 
plass slik at farger kan matches. 

Temperaturen i kantina kjennes kald, 
vaktmester Knut sjekker. 

SMU-4-21 Ønske fra elevrådet – Notodden har 
fått tilgang på gratis bind og 
tamponger på jentedoene. Kan vi få 
det på Rjukan også? 

Karsten informerte om tilbudet på Notodden. 
Vi diskuterte om man for eksempel kan bruke 
psykisk helse midler på dette.  

Jan hører med Notodden 

Adrian hører med elever på Notodden  

Karsten hører med bekjente på Notodden. 
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Diskusjon om kjønnsdelte doer. Noen elever 
foretrekker dette, men for noen elever kan det 
være et spørsmål om identitet. Vi prøver å lage 
flere mulige doer om til kjønnsnøytrale doer, 
bortsett fra kantina som har tisserenne. 

 


