
 

Saksliste og referat SU-SMU 

 

Skogmo videregående skole  
 

 

Skoleår:  2022/23     Møtedato: 24.10.22 

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

Nestleder (elev)  Signe Amundsen Karlsen 

Andre elevrepresentanter  Ingrid Heimdal,1HOF, Sekretær 

Erik Strand, 1TEB, Styremedlem 

Lotte Fredriksen, 1HOD, Styremedlem 

Maymuun Aweys Abukar, 3AFA, Styremedlem 

Leander Øverbø Pedersen, 1ELD, Styremedlem 

Theodor Håland, 1BAB, Styremedlem 

Emil Rohde Lie, 1BAC, Styremedlem 

Nathaniel Benjamin, Lawrence , 2AMBA, Styremedlem  
Rektor/skolelederrepresentant   Morten Berg-Jensen 

Ansattrepresentant(er)   Ruth-May Hustvedt (rådgiver), Marthe 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. 



 

 

Saksliste og referat SU-SMU 

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?  

• Busstransport 
o Tilbakemelding fra Farte om feil i rutetabellen. 
o Det bør ikke være lenge å vente. 

1/22 Konstituering av SU-SMU • Medlemmer i henhold til tabell «Roller i SU-SMU 

• Gjennomgang av hva det innebærer å være en del av 

SU-SMU 

2/22 Elevmedvirkning – Evaluering 

av undervisning  

• Skal gjennomføres i alle fag. Handler om 

læringsutbytte i fag. Avgjørende med god dialog 

mellom lærer og elev. 

• Temaet tas opp igjen på neste SMU-møte, etter at det 

har vært oppe som egen sak i avdelingselevråd. 

3/22 Trivselstiltak • Halloween-komite i elevrådet, sammen med 

Miljøterapaut, har planlagt arrangement mandag 31. 

oktober. 

• Plan for dagen legges ut i Teams (i løpet av tirsdag 25. 

oktober) og Instragram.  

o Oppfordrer alle til å kle seg ut 

• Rådgiverne er tilgjengelig i bibliotek-området hver 

mandag fra 11-12. 

• Tema-dager 

o Elevrådet ser nærmere på en plan for skoleåret. 

Presenteres på neste SMU-møte 

4/22 Søppel – holdningsarbeid • Bord og benker er fjernet i E-gangen på grunn av 

søppel 

• Mesaninen er stengt på grunn av søppel 

•  
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• Det utarbeides plan for å endre holdninger til 

søppelhåndtering hos elevene. 

• Det ligger ikke i renhold sine arbeidsoppgaver å rydde 

etter elever 

• Elevrådet sørger for at tillitsvalgte tar opp 

temaet/problemstillingen i alle klasse, samt i 

avdelingselevråd. Stoler settes inn til bordet og søppel 

kastes i nærliggende søppelbøtter.  

 5/22 Rus/ruskomite •  Skolen jobber med handlingsplan for rus. Elevene bør 

involveres.  

• Ønske om at ressurser som Adil Kahn blir et årlig tilbud 

• Ønskelig med egen Rus-dag (temadag)?  

o Eksterne ressurser? (stands?) 

o Egne ressurser (elever)? 

  •  

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

1/22 Toalettene i garderober 

ønskes oppgradert 

•  Vaktmester avklarer behovet nærmere 

2/22 Ønske om «staller» i dusjene • Avklares på neste SU-møte  

3/22 For høyt trykk i dusjene og 

kaldt vann 

• Vaktmester sjekker nærmere 

 Jentetoalett ved resepsjonen, 

en av dørene er ødelagt. 

• Vaktmester sjekker nærmere 

 Mangler papir i P-bygget • Renhold sjekker nærmere 

 


