Saksliste
Skogmo videregående skole

Skoleår: 2021/22

Møtedato:21.april

Roller i SU-SMU

Navn

Leder (elev)

Ragnar Spilling Olsen

Nestleder (elev)

Odd Egil Rugtvedt

Sekretær

Amalie Hansen

Andre elevrepresentanter

Vg1: Alliance Ingabire, Simen Netteland,
Vg2: Torgeir Islann Benjaminsen, Marcus K. Gundersen
Erik Kristian Riis
Vg3: Ragnar Spilling Olsen, Dia Jalal Marouf, Marie Semb

Rektor/skolelederrepresentant

Morten Berg Jensen/Torunn Eidsæther Bruun

Ansattrepresentant(er)

Ruth-May Hustvedt, Trude Austad Gulliksen

Skoleeierrepresentant

Hennie Westgaard

Representant skolehelsetjenesten

Linda Follaug og Ann Kristin Solvang

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: Odd Egil, Erik, Dia, Simen, Trude, Ruth-May, Hennie, Ann Kristin
Fravær: Alliance, Amalie, Torgeir, marcus
Saksnr
Saksliste
Referat med ansvar og frister
SMU-saker (saker som omhandler læringsmiljø)
Rektor informerer om oppfølging
Fast sak

7/21

11/21

av saker fra forrige møte, hvordan
er innspillene fra SU-SMU fulgt
opp?
Innhold i og organisering av
• OppOppfølging av avdelingselevråd
elevrådene
• : ere* Er avd.elevråd gjennomført og ny sakliste fulgt?
• Da
HO vg2/vg3, EL, TEK melder ok, fungerte bra
•
BA usikker på om den ble fulgt
• * * Saker som skal opp SU/SMU meldes inn min.1 uke før
Plan for trivselsaktiviteter

•
•

12/21

Rus

Stauts quo: Trude, og Ragnar orienterer: kulturdag 9.mai,
16.mai-leker, lunsjaktiviteter….
Aktivitetsdag i samarbeid med kroppsøving: Forsøker å få dette
til i en av de siste ukene før skoleslutt. Trude, Fredrik og to
elevrepresentanter planlegger (møte 29.04). Torunn melder
ønsket videre til avd.ledere med tanke på plan i VIS.

*SLT på tvers av vg.skoler i Grenland: Torunn informerer om tenkt
samarbeid. Ønsker å dra veksel på elevstemmer ved behov.
*Informasjon fra helsesykepleier: Faktiske tall for samtaler knyttet
til rusproblematikk, info om ruskontrakter og holdningsskapende
arbeid.
*Det skal utarbeides en handlingsplan for rus for Skogmo vgs.
Arbeidsgruppe er laget. Elevrådsstyret bidrar underveis og gis
anledning til å kommentere utkast til endelig plan. Mål: Oppstart
skoleåret 2022/23
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Hærverk på skolen

*Er det behov for å igangsette tiltakene foreslått ved forrige møte:
Nei, det har ikke vært hærverk i den siste tiden på skolen

22/21

Timeplan uke 23 og 24
Karaktersetting våren 2022

*VIS og synliggjøring av fag: Torunn orienterer om rammetimetall,
innlegging av undervisning i VIS og at de to siste vil være på plass
for alle klasser i løpet av april.
*Karakterfrister; standpunkt og 2.termin; 7.juni
Bilde til hjemmesiden: Trude ordner dette.

Eventuelt
.

Avd.elevråd for vg2/vg3 ønsker flere vanndispensere.

SU-saker (saker som omhandler det fysiske miljøet, mer administrative tema)
Inneklima
*dårlig inneklima, 2.etg, E-bygg: Odd Egil orienterer
23/21

Saksliste

Grunnet sykdom tas saken opp senere med SMU-leder, men det
vurderes å legge inn avvik v. avd.leder EL.

24/21

Bekymring knyttet til
trafikksituasjon

*farlig veikryssing av elever ved Skodabygg: SMU/SU-leder og
ledelsen avklarer om det skal sendes søknad om sikkerhetstiltak
* Dia melder at flere elever opplever veikryss mellom skolen og
Grønlikroken som svært uoversiktlig og farlig. Forholdet meldes
inn til drift v. Thorbjørn Avsnes.
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Saksliste

Busstransport

*Ønske om bedre rutedekning: Saken tas opp i elevrådsstyret som
utarbeider Forms-undersøkelse til elevene for å avdekke hvor
omfattende «problemet» er.

