
 

 

 

 
 

Dato: 260520 
  

Innkalling til møte i Skolemiljøutvalget (SMU) og Samarbeidsutvalget (SU). 

 

Tilstede:  Foreldrerepresentanter Ketil Solberg (leder FAU) og Lene H Johannessen (nestleder FAU), 
Vegard Sem (ungdomsrådet), Marcus Nilsen Aastum (referent elevråd), Kai Alexander 
Normannseth (referent elevråd), Tuva H Næss (ungMOTivator) 
Kommunerepresentanter Astrid Gimseng (Politiker fra Hovedutvalget) og Robert Øyum-
Jakobsen (Rektor), Representanter fra ansatte skole Marianne Drugli og Cecilie 
Haugrønning, Leder skolemiljøutvalget Svein Børge Nygård (sosialrådgiver)  

Fraværende: Elevrepresentanter Vebjørn G Bugge og Anne Strand Gladsø (leder/representant 
ungdomsrådet og nestleder i elevrådet), Representant fra andre ansatte Hilde-Lill Vaslag 
(Renholder), 

Når:  Tirsdag 26.mai 
Skolemiljøutvalg kl 18-19 
Samarbeidsutvalg kl 19-20 

Hvor:   Videomøte i Teams  

 

 

Skolemiljøutvalget 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

a. Doavisa henges opp fra høsten av. 

b. Ang buss og uro. 
Dette oppleves ikke som like utfordrende som tidligere i den situasjonen vi er i nå. 
Det har vært kontakt mellom skolen og Nettbuss, samt samtaler med elever som har vært inne i 
dette. Viktig å være i kontakt med heimene. 
Videre forebyggende arbeid ved skolestart til høsten. 

2. Informasjon fra rektor og sosialrådgiver Svein Børge Nygård 

a. Æ bryr mæ. Denne aksjonen utsettes til høsten når situasjonen er mer normalisert.  
Vi ønsker å ha en aksjon som skaper en skikkelig vi-følelse, holdningsskapende og positivt. 

b. MOT ved Cecilie. Hadde ei digital MOT-økt for alle elever på 8.- og 9.trinn. Litt annet MOT-
arbeid er også gjennomført, som bla Kahoot. MOT-arbeidet har nå fokus på SommerSkaun og 
neste skoleår. 
Tuva sier at MOT-økter funka bra og liker Kahooten hver uke. 
Kai Alexander – Kahoot kunne også vært i løpet av skoledagen – legge til rette for dette i løpet 
av skoledagen.  

c. Kort info om oppstart nytt 8.trinn (klasser, elev- og foreldremøte og besøk). 

3. Informasjon fra elevrådet  

a. Et elevrådsmøte gjennomført digitalt. Statusrapport fra elevene i møtet. 
Svært lite elevrådet har fått gjort i tiden vi har vært i, mye som har skjedd i klassene. 
Det har heller ikke vært møte i ungdomsrådet i perioden. 

b. Innspill fra elever at elevrådet kunne vært mer aktivt også i perioden vi er i – bruke 
elevstemmen mot politikere, spesielt med tanke på beredskap rundt skoleskyss. Astrid tar med 
dette inn i Hoku. 



 

 

4. Evaluering av hjemmeskoleperiode 130320-110520 og skoleskole/hjemmeskoleperiode fra 120520: 

a. 9.trinn ønsker gjerne at dagene de er på skolen brukes sånn at elevene kan være så sosiale som 
mulig. 

b. Klasseavslutninger våren 2020. Vi ønsker kommunale retningslinjer for hvordan vi forholder 
oss. Robert kontakter Hege Røttereng om dette. 

c. Vi diskuterte mye rundt smittevern og kapasitet på skoleskyss.  
Viktig at vi tar lærdom av det vi har vært i nå, spesielt mtp på kapasitet og beredskap rundt 
skoleskyss. 

d. Melding fra SMU: Gi skryt til ansatte i skolen i den perioden vi har vært i! Hjemmeskole, 
oppfølging av enkeltelever og god informasjonsflyt har vært svært god. Klapp dere selv på 
skuldra!  
Den digitale kompetansen har økt mange ganger i den perioden vi har vært i.  
Historisk bra jobba! Systemet rundt skolen, både digitalt og tilgjengelighet. Motivasjonen til en 
god del av elevene har vært økende. 
Samarbeid mellom alle ansatte i skolen har vært svært godt. 
 

5. Eventuelt  

a. Grønt flagg – presentasjon av miljørådet og miljøgjennomgang digitalt.  
Blir gjennomført på 8. og 9.trinn i vår. 

b. Skolegården – denne blir ferdig 1.juli. Området der gresset skal gro blir gjerdet inn i hele 
sommerferien. 
 
 
 

Samarbeidsutvalget 

 
1. Informasjon 

o Fra rektor.  
▪ Økonomisk sett har vi den samme ramma til høsten.  

Det betyr at vi øker med 10 elever med samme antall ansatte. 
▪ Vi er akkurat nå i prosessen med hvem som går ut og hvem som kommer inn av 

ansatte. 
o Fra foreldre 

▪ Hadde FAU-møte i april. Oppsummering av coronasituasjonen.  
▪ Arbeid med høring til endringer i opplæringsloven – spesifikt at loven foreslår at man 

ikke må ha FAU og lignende organer. FAU mener dette pulveriserer foresattes og 
elevers muligheter. 
Høringsskriv sendes inn etter neste møte i FAU (2.juni). 

o Fra elevrådet 
▪ Viser til kommentarer i skolemiljøutvalget. 

o Fra hovedutvalget 
▪ Det skal være møte neste uke. Har vært en svært rolig periode pga koronasituasjonen, 

dette i samråd med administrasjonen. 
▪ Natteravner. Disse er få i Skaun. Viktig å være tett på ungdommen. Ansamlinger av 

ungdommer nå i vårdagene er det viktig at voksne er til stede og viser ansikt.  
Skolen følger opp med kontakt til aktuelle samarbeidspartnere. 

o Fra lærer- og ungdomsveilederrepresentanter 



 

▪ Marianne: 
▪ Synes samarbeidet har fungert godt mellom ansatte. Hjemmeskole og 

hjemmekontor har fungert godt! Teams har vært et svært godt verktøy! 
▪ En del elever og ansatte synes det er trasig at avslutninga på 10.trinn blir som 

den blir. 
▪ Kan være utfordrende å nå alle elevene. Viktig å gjøre avtaler med enkeltelever 

for å følge dem opp faglig. 
▪ Flere elever har vært flinkere til å levere arbeid enn det vi opplever i vanlig 

skole. 
▪ Svært lærerikt – mange a-ha-opplevelser i den tiden som har vært. Elever er 

gode til å uttrykke seg i chat. Da er vi på elevenes hjemmebane. 
▪ Tuva har vært viktig å ha i perioden siden stenging. 

▪ Cecilie: 
▪ Jobber tett mot enkeltelever med utfordringer. En del av disse har ikke taklet 

det like godt å løse oppgaver hjemme. 
▪ De som sliter hjemme og skolevegrerne strever spesielt med at de er vanskelig 

å komme under huden på. Det fysiske møtet er viktig – se i øyne. 
o Fra representant drift 

▪ Ikke til stede. 
▪ Har egne rutiner i forbindelse med covid 19. Har nå fire renholdere til stede i skolen. 

 
Ref Robert Øyum-Jakobsen 


