
Skolemiljøutvalgsmøte 7.mars 2022 

Hilde Lill Vasslag (Andre ansatte), Marianne Drugli (Ansatte), Svein Børge Nygård (Skolen), Elliot Strømmen Hoff 

(10E), Timian Dyndal (10A), Silje Lilleberg (FAU), Ann-Kristin Øiaas (FAU), Kim Are Leistad (HOKU) 

 

1. Konstituering  

Gjennomgang av regelverket om hva et skolemiljøutvalg er  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-

skole/foreldrerepresentanter/skolemiljoutvalg/  

 

Drøfting om skolemiljøutvalget 

Fint om det er et mer aktivt utvalg 

Bør kalles inn dersom det skjer noe i skolemiljøet på skolen  

 

  

2. Informasjon fra rådgiver/rektor  

 

Akkurat nå et arbeid mot vold i skolen – avvikshåndtering og hvordan vi møter slike saker. 

- Ikke noe vold i tiende klasse. Høres ukjent ut. Høres ut som noe som er mer tilstede på lavere 

trinn. Handler sikkert om noe modning. Bør sikkert takles ved at man jobber hardt på de 

lavere trinnene.  

- Hva tror vi er årsaken til at det oppstår vold på skolen? Puberteten en vanskelig tid – jenter 

tidligere ut enn gutter. Gutter vil tøffe seg. Usikkerhet/utrygghet en viktig årsak  

- Går det an at noen eldre elever kan bidra inn mot de yngre elevene? 

- Ta med elevene i arbeidet gjennom elevrådet 

- Samhold mellom trinnene viktig – mange som ikke kjenner hverandre på tvers av trinnene   

- MOT-elever som skal ha en rolle  

- TMV – terapeutisk mestring av vold – et nyttig kurs  

- Viktig at andre ansatte på skolen også får delta i arbeidet  

- Faddere kanskje ikke løsning – fungerer ikke for alle  

 

  

Ensomhet etter Korona – behov for fellesskap. Tiltak for fellesskap drøftes  

- Skogdagen var et viktig tiltak  

- Ta med elevene i hvordan å skape fellesskapsopplevelser på tvers av trinnene  

- Skoleballet  

- Hvordan sikre at gruppene som skal delta i arbeidet den 6.april blir litt kjent med hverandre  

- Fint at barneskoleelever fra sjuende trinn får delta i  

 

Prosedyrer for arbeid med elevsaker etter kapittel 9A – opplever at dette fungerer. Ingen saker til statsforvalteren i 

inneværende skoleår, en i fjoråret der vi fikk gode tilbakemeldinger og ingen avvik  

 

 

3. Informasjon fra elevrådet  

Elevrådet opptatt av å få tatt i bruk kantina. Denne saken ble også nevnt i FAU som var opptatt 

av om frivilligheten kunne bistå på noen måte. Bør sjekkes nå som Korona er over.   

 

 

4. Ingen saker til eventuelt 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/foreldrerepresentanter/skolemiljoutvalg/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/foreldrerepresentanter/skolemiljoutvalg/


5. Neste møte  

 

- Ledelsen og FAU legger frem resultater fra Foreldreundersøkelse  

- Ledelsen og elevrådet legger frem resultater fra Elevundersøkelsen  

- Kantinedrift  

- Eventueltsaker   

DATO: 19.april 2022 

 

 

Referat Samarbeidsutvalgsmøte 7.mars 2022 

Hilde Lill Vasslag (Andre ansatte), Marianne Drugli (Ansatte), Svein Børge Nygård (Skolen), Elliot Strømmen Hoff 

(10E), Timian Dyndal (10A), Silje Lilleberg (FAU), Ann-Kristin Øiaas (FAU), Kim Are Leistad (HOKU) 

 

Informasjon fra deltakerne  

o Fra Rektor  
Ansattinformasjon, økonomi, fagfornyelse, korona, HMS-utvalg skal etableres skikkelig   

o Fra Foreldrerepresentanter  
Ikke så mye nytt å nevne. Natteravnene på besøk - starter i kommunen. Et engasjert FAU 
med godt oppmøte   

o Fra Elevrådet  
Skjer litt lite - får litt lite saker. Veldig stille møte sist.  
Styret i elevrådet aktivt. Ønsker å få i gang kantine!   

o Fra HOKU  
Opptatt av hvordan å engasjere ungdommene på fritida   
Hvordan skape mer engasjement i skolebyggene   
Trenger nok bredbånd i kommunen – trenger en gigabit linje   

o Fra Kommunalt foreldreutvalg KFU  
17.mai-feiring tatt opp som tema   
Feiring i de ulike bygdene. Kan være nyttig om det samles   

o Fra Lærer- og ungdomsveilederrepresentanter  
Et godt arbeidsmiljø 
Enormt mye bra som skjer – revy, elevbedrift – masse bra og mange som er god fornøyd  

o Fra representant drift  
Fem renholdere – blitt økning siden vi kom hit, to vaktmestere.  
Hærverk noe vi ser som et problem på skolen. Drift betaler ikke, når det ødelegges så 
brukes det mye penger og ressurser på det. 
Greier ikke å holde det i orden.  
Utfordring med søppel på utsida av bygget 
 

Ros til skolen for at man får frem positive ting som skjer i skolemiljøet både på sosiale medier og i 

media  

 

 


