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Medlemmer skolemiljøutvalg

30.11-2018

Referat fra møte i Skolemiljøutvalg :
Tid : Torsdag 29.11 kl.19.00
Sted: SLUS-personalrommet

Sak 1/2018-2019 : Info rundt skolemiljøutvalget.
Valg av leder og nestleder.
Leder : Markus Midteng Vikersveen
Nestleder : Jennifer Myskja Balke

Sak 2/2018-2019 : Ordensreglementet.
Ordensreglementet med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt

Sak 3/2018-2019 : Nytt fra skolen. Alle får uttale seg.
Fra elevene sin side ble følgende fremhevet som viktig :






Fysak-satsingen inkludert skolens turer.
Fint med noen tiltak på tvers av klasser.
Godt klassemiljø og god overgang fra barneskolene til ungdomsskolen.
Storprosjektet
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
 No/Ma løsning med muligheter for hjelp
 Skoleidrettslag med turneringer
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 :









Foreldrerepresentantene var fornøyd med skolemiljøet.
Føler at de blir tatt på alvor når noe tas opp.
Overgangen til ungdomsskolen har gått fint
Ønsker ikke klasser opp mot 30.
10.klassingene er gode forbilder.
Miljøet er trygt og godt.
Viktig å ivareta og videreutvikle det miljøet som er.
Det tar tid å bygge et miljø, men kort tid å rive ned.

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.

Rektor :
 Er stolt av det gode arbeidet som gjøres i klasserommene.
 Imponert over elevens bidrag i det daglige, og også under arrangementer som Fysakkonferansen.
 Viktig å jobbe for å beholde kvaliteten vi har i dag.

Politiker : (Gudbrand Engelien)
 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.

Sak 4/2018-2019 : Budsjett 2019. Informasjon og drøfting.
 Budsjettet er ennå ikke helt klart.
Det har kommet signaler om at en må bruke tid å få budsjett i balanse.
Både oppvekstsjef og politikere er klare på at det skal drives lovlig.
Forslaget fra komite oppvekst om å satse på en 1-10 skole med en rektor
ble møtt med skepsis. Politikerne prøver å snu alle steiner for å møte framtidas
utfordringer.
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Her er det verdt å merke seg at dette skal utredes, og ikke er vedtatt.
Da vil det bli mulig å uttale seg om dette seinere.
Sak 5/2018-2019 : Evt.
Takk til svært oppegående elever for mange gode innspill i kveldens møte.

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Knut Solhaug
Rektor

