REFERAT MØTE I SKOLEMILJØUTVALG
SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE.
Tid : Torsdag 28.november
Kl.19.00-21.00
Sted : Personalrommet SLUS.
Tilstede : Julie Anna Engelijordet, Petra Engelien, Tilla Engebakken, Knut
Fremstad, Linn Monika Røbergshagen, Kjetil Folde, Jostein Bjørnsveen, Brit
Jorun Grimsrud.og Knut Solhaug

Forfall : Mathias Engebakken og Birgitte Rosenberg (politisk rep.)

Saksliste :
01/2019-2020 : Informasjon om SU sine oppgaver.
Rektor informerte om skolemiljøutvalgets arbeidsoppgaver. Alle områder
som omhandler det psykososiale miljøet ved skolen, læringsmiljøet og det
fysiske miljøet kan tas opp i dette utvalget. Rektor er sekretær, og har ikke
stemmerett i saker der det blir nødvendig med avstemning.

02/2019-2020 : Valg av leder og nestleder.
Leder : Petra Engelien (enstemmig)
Nestleder : Julie Anna Engelijordet.

Sak 03/2019-2020 : Nytt fra skolen, elevråd og FAU.
Elevene fortale om trivselslederenes arbeid. Kahut og kanonball er nevnt som
populære aktiviteter. I tillegg har trivselslederne vært i klassene og pratet
nettvett.
Elevene rapporterer om et stort sett godt skolemiljø, der 8.klassingene også
føler seg trygge.
Det finnes eksempler på at enkeltelever har vært med på skape utrygghet.
Dette er tatt tak i, og elevene opplever det som lett å si ifra til rektor eller
andre når noe oppstår.
Elevene fremhever turer og Fysak som trivselsfaktorer ved skolen.
De synes det er fint at det er en overgang mellom barneskole og
ungdomsskole.
Det kan være aktuelt å arrangere ei mobilfri uke til vinteren. Erfaringene fra
forrige mobilfri uke var stort sett positive, og det ble satt i gang nye
aktiviteter.
Samtidig er det noen elever som har et sosialt fellesskap rundt spill på
mobilen.

Elevene husket verdimålene for klassen.

Lærerne opplever skolemiljøet som greit, men at en hele tiden må jobbe for å
holde på gode klassemiljøer.
Jostein som nytilsatt sier at han har blitt tatt godt imot og trives bra.

Fra foreldrene oppleves skolemiljøet som bra, og at 8.klassingene ser ut til å
trives.

Samtidig kan det være ting å ta tak i enkelte klasser. Det jobbes systematisk
med gutte-og jentegrupper. Dette ser alle i SU. Positivt på.
Til neste møte inviteres det med noen gutter til SU. Viktig å høre guttenes
stemme i forbindelse med skolemiljøet.
Renholder :
Trives på skolen, og har ingen ting å klage på.
Godt samarbeid internt på skolen.

Fra rektor sin side fremheves fortsatt svært lavt sykefravær.
Elever som deltar i Su vil få et bevis på sitt engasjement.

Sak 04/2019-2020 : Evt.

Knut Solhaug
Rektor

