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Medlemmer skolemiljøutvalg

24-11-2020

Referat fra møte i Skolemiljøutvalg :
Tid : Tirsdag. 24.11 kl.18.00
Sted: SLUS-personalrommet
Tilstede : Linn Monika Røbergshagen (nestleder Fau ) Erle Linnerud, (leder elevrådet), Hanne
Stavem (nestleder elevrådet), Kristian Løken (leder skoleidrett), Jostein Bjørnsveen (ansatt),
Camilla B (ansatt), Birgitte Rosenberg (pol.repr), Tony Tøftum (rektor).

Sak 1/2020-2021 : Info rundt skolemiljøutvalget og gjennomgang av
Valg av leder og nestleder.

Rektor er sekretær i skolemiljøutvalget.
Sak 2/2020-2021 : Ordensreglementet.
Ordensreglementet med foreslåtte endringer skal gjennomgås med elever fra rådet i uke 50.

Sak 3/2020-2021: Nytt fra skolen. Alle får uttale seg.
Fra elevene sin side ble følgende fremhevet som viktig :





Fysak-satsingen inkludert skolens turer.
Elever opplever at det er noe mobbing på busser til og fra skole.
Storprosjektet blir satt opp den 11.januar og dette oppleves som positivt.
At klassene hadde fornuftig størrelse og at det var to kontaktlærere pr.klasse
Dette skaper trygghet når elever skal si noe eller ha framføringer.
 Miljøterapeut viktig.
 Elevene opplever en litt tomhet i forhold til covid-19 situasjonen, og med elevrådet i
spissen planlegges det ulike alternativer som gjør at elevene skal føle seg vel.
Fra representant for andre tilsatte. (Renholder)
 Opplever arbeidsplassen som bra, med et godt samarbeidsklima.
 Rydding og standard er med noen få unntak bra.
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Fra FAU representantene :







Foreldrerepresentanten var fornøyd med skolemiljøet.
Ønsker mer info om prosjekterer som skolen er delaktige i.
Overgangen til ungdomsskolen har gått fint
Ønsker ikke klasser opp mot 30.
Miljøet er trygt og godt.
Viktig å ivareta og videreutvikle det miljøet som er.

Lærerne i FAU :










Elevmiljøet er godt. 10.klasse er gode forbilder.
Viktig med miljøterapeut ved skolen.
En del elever som sliter med psykisk helse. Viktig at de får hjelp.
Viktig med fellesskapet som turer og arrangementer gir.
Fysak viktig.
Delingstimer er svært viktig for å nå alle.
To kontaktlærere er viktig for oppfølging av den enkelte elev.
Fagfornyelsen og læringsmiljøprosjektet tar mye av tiden.
Er fornøyd med oppstarten.

Rektor :
 Er stolt av det gode arbeidet som gjøres i klasserommene.
 Imponert over elevenes oppførsel og faglig innsats i den tiden vi er inne i.
 Resultater for nasjonale prøver for 8.trinn og 9.trinn. Rektor er fornøyd og skolen
jobber konkret mot mål som er satt for resultater.
 Informerte om elevundersøkelsen, fagfornyelsen, læringsmiljøprosjektet, 9A og IST.
 Informerte om covid-19 med tiltak og oppfølging.
 Lite sykemeldinger og godt arbeidsmiljø.

Politiker : Birgitte Rosenberg
 Har gjennom møtet fått bekreftet tidligere erfaringer med
gode resultater på elevundersøkelsen, godt skolemiljø og lavt sykefravær hos de
ansatte. Tar med seg dette inn i komite for oppvekst.
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Sak 4/ : Budsjett 2020/21. Informasjon og drøfting.
 Budsjettet er ikke klart enda, men rektor kommenterte at skolen sitt budsjett er i
balanse slik det er nå. Både oppvekstsjef og politikere er klare på at det skal drives
lovlig, det vil si at man må bruke den rammen man får tildelt så godt som mulig.

Sak 5/2020-21 : Evt.
Takk til svært oppegående elever for mange gode innspill i kveldens møte.

Neste møte: Onsdag 20.01.21 kl. 18.00

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Tony Tøftum
Ref. S.U.

