Dato...............
Vår Ref..........
Arkiv.............
Saksnr............
Deres Ref.......

Medlemmer skolemiljøutvalg

01.02-2018

Referat fra skolemiljøutvalg
Tid : Torsdag 31.01 kl.19.00
Sted: SLUS-personalrommet
Tilstede : Markus Vikersveen, Iselin Skinnerud Engen, Jennifer Myskja Balke , Camilla Brohlin,
Gudbrand Engelien, Ann Kristin Dybhavn, Knut Fremstad, Kari Volden, Kjetil Folde og Knut
Solhaug

Sak 5/2018-2019 : Erfaringer fra storprosjektet.

Elevrepresentantene var svært fornøyd med årets storprosjekt.
De vektlegger følgende :






Vi ble enda bedre kjent med andre elever på trinnet.
Vi oppdaget nye sider ved elever på trinnet .
Et slikt prosjekt skaper samhold og trivsel.
Vi hadde det moro.
Vi tok nye utfordringer .

Foreldrerepresentantene fremhevet følgende :
 Imponert over hva som er mulig å få til på fire dager.
 Fint at 7.klasse ble invitert. Inviter Odnes og Land Montesorri neste gang.
 Profesjonelle instruktører hever nivået på alle. Ros til Linda for hennes innsats.
Lærerrepresentantene :
 10.klassingene svært gode forbilder.
 Mange gutter som sto fram .
 Godt lagarbeid.
Rektor informerte om finansieringen som gjør dette prosjektet mulig.
Opplegget er en del av den kulturelle skolesekken. Kultur bidrar med 35.000 inn i prosjektet.
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Det er helt nødvendig at billettinntektene går inn i prosjektet dersom vi skal driver
profesjonelt.

Sak 6/2018-2019 : Nytt fra skolen
Foreløpige erfaringer fra mobilfri uke ble drøftet.
Elevrådet er i gang med å intervjue elever, og vi kommer tilbake til saken.
Nasjonal konferanse om arbeidslivsfag 10.april.
Søndre Land Ungdomsskole står som hovedarrangør sammen med Utdanningsforbundet.
Sted : Lærerenes hus i Oslo.
Arne Olav Walbye og elever fra skolen forteller om sine erfaringer.
Skolemiljøutvalget synes dette er flott.
Fysak-konferanse : 19.september
Det jobbes med å få gode rollemodeller inn som foredragsholdere:
Aksel Lund Svindal og Ingvild Flugstad Østberg er utøver som blir forespurt.
Skidag 4.februar:
Positive holdninger blant elevene til skidag på langrennsski mandag 4.02.

Sak 7/2018-2019 : Gjennomføringsevne videregående skole.
Tallene pr. i dag er gledelige.
Viktig å ta vare på de tingene som fungerer.
Dette gjelder opplegget med to kontaktlærere, faglig støtte, fellestiltak som storprosjekt og
friluftsture, Fysakordningen og arbeidet med godt klassemiljø.
Det er bred enighet om at det skal lite til for å velte skolemiljøet, dersom en fjerner disse
tingene.
En ser allerede en noe mer krevende hverdag etter at no-ma løsningen med generell støtte i
norsk og matematikk så å si er fjernet,
Opplegget med to kontaktlærere koster ca.200.000, men fører til mindre kaos for elevene ved
sykdom, graviditet eller andre hendelser.
Det fører også til lavere sykefravær. Derfor vil gevinsten her være større enn utgiftene.
Det rapporteres om godt skolemiljø fra alle involverte, og det gjør at elevene er bra rustet for
videregående skole.
Et godt miljø gjør at både ansatte og elever strekker seg litt ekstra.
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Sak 8/2018-2019 : Ny inspektør
Jon Arild Andreassen blir ny inspektør.
Det er all grunn til å takke Tor Kyllingstad for svært godt arbeid.
Vi får en god arvtaker i Jon Arild.
Klassen til Jon Arild blir godt ivaretatt ut året.
Jon Arild fortsetter med matematikk, og det kommer faglærte lærere inn i de ander fagene.

Sak 9/2018-2019 : Evt.

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Knut Solhaug
Rektor (referent SU)

