
 

Saksliste og referat SU-SMU 

 

Skogmo videregående skole  
 

 

Skoleår:  2022/23     Møtedato: 08.12.22 

Roller i SU-SMU   Navn  
Leder (elev)   Nickolai Markussen Sørbø, 1TEB 

Nestleder (elev)  Signe Amundsen Karlsen, 2ELEB 

Andre elevrepresentanter  Ingrid Heimdal,1HOF, 

Erik Strand Eriksen, 1TEB, 

Lotte Fredriksen, 1HOD, 

Maymuun Aweys Abukar, 3AFA 

Leander Øverbø Pedersen, 1ELD 

Emil Rohde Lie, 1BAC, Styremedlem 

Ender Blomfeldt, 2HEFB 

Emma Sofie Eriksen, 1BAE  
Rektor/skolelederrepresentant   Morten Berg-Jensen 

Ansattrepresentant(er)   Ruth-May Hustvedt (rådgiver), Marte D. Bäckåsen 

Skoleeierrepresentant  Hennie Westgaard 

Representant skolehelsetjenesten Anne Kristin Solvang/Linda Follaug 

 

 

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. 



 

 

Saksliste og referat SU-SMU 

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

hjemmeside. 

 

 

Frafall: Lotte, Erik, Ruth-May, Helsesykepleiere 

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?  

• Kopi-papir i P-bygget 

o Gi beskjed til k-lærer når det trengs påfyll 

• Jentetoalett ved resepsjonen (ødelagt dør) 

o Er reparert (setningsskader i bygningen) 

• For høyt trykk i dusjene og kaldt vann 

o Vaktmester i gang med å rense siler 

o Vannet skal være tilfredsstillende varmt 

• På grunn av mye hærverk er det besluttet å ikke sette opp 

vegger i dusjene 

• Toalettrommene ved resepsjonen er utsatt for store 

setningsskader. Det er meldt til VTFK Eiendom. Krever 

betydelig restaurering og vil ikke kunne utbedres på kort sikt 

2/22 Elevmedvirkning – Evaluering av 

undervisning  

(Saken ble introdusert på forrige 

møte) 

• Vg2/vg3 HO: Gjennomføres, men elever tør ikke gi 

tilbakemelding fordi det ikke er anonymt. 

• Vg1 HO: Gjennomføres av de fleste 

programfagslærere, men ikke fellesfag 

• Vg BA og TEK: Ikke fått tilbakemelding 

• Vg EL; ulik praksis og inntrykk av hva som 

gjennomføres 

• Studieleder tar saken videre med avdelingsledere 

3/22 Plan for trivselstiltak fra elevrådet • Elevrådet er ikke kommet i mål med dette foreløpig. 

Kommer tilbake med forslag på neste møte. 

4/22 Status Søppel – holdningsarbeid • Situasjonen er bedre, men holdningsarbeidet fortsetter 

• Mulig at mesaninen må stenges igjen 

• Guttetoalett i 2. etg. E-bygg stenges på grunn av forsøpling og 

uhygieniske forhold knyttet til elever 

 5/22 Rus/ruskomite • Miljøterapeut Marte legger frem plan som det jobbes med 

• Marte kaller inn to representanter fra elevrådet til å gi 

konkrete innspill til planen 



 

 

Saksliste og referat SU-SMU 

Frafall: Lotte, Erik, Ruth-May, Helsesykepleiere 

Saksnr  Saksliste  Referat med ansvar og frister  

SMU-saker (saker som omhandler læringsmiljø) 

6/22 Hærverk • Rektor viser bilder av omfattende hærverk. Dette inkluderer 7 

falske brann-alarmer  

7/22 Medlemskap i Elevorganisasjonen • De fleste avdelingselevrådene ønsker at Skogmo vgs. blir 

medlem av Elevorganisasjonen. 

• Elevrådsstyret jobber videre med begrunnelse: 

o Hva er ønskelig nytteverdi? 

o Hva vil et medlemskap innebære for elevrådene? 

(Hvordan skal vi ta i bruk mulighetene) 

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

6/22 Dårlig luft i garderobe nærmest 

kaninen 
• Vaktmester sjekker nærmere 

7/22 Ønskelig med såpedispenser i 

dusjene  
• Situasjonen med hærverk gjør at flere dispensere ikke 

settes opp. 

8/22 Bedre parkeringsmuligheter for 

elever.  
• Skolen har dessverre svært begrensete 

parkeringsmuligheter. Innenfor bom er det ikke 

elevparkering 

• Den enkelte med bil må ta ansvar for å parkere lovlig. 

 


