
GRIMSTAD UNGDOMSSKOLE 

 

POSTADRESSE: Postboks 123, 4891 Grimstad  

BESØKSADRESSE: Levermyrveien 34, 4878 Grimstad   

TELEFON:  37 25 01 11 

   E-POST:  postmottak@grimstad.kommune.no  

   NETTSTED:  http://grimstad.kommune.no/grimstad-ungdomsskole 

 

 

 

Møtereferat SU og SMU 17.02.2022 kl. 18.00-19.30 

 

Medlemmer i Medvirkningsgruppa (SU-medlemmer i kursiv)  

Alle er medlemmer i Miljøutvalget (SMU): 

* = deltaker på møtet 

Leif Theodor Moen (Leder FAU)* (Vara til SU: Christine Jørgensen)*  Begge deltar på 

møtene. Ved avstemning har Leif Theodor Moen, stemmerett. 

Vibeche Rønning (trinnkontakt 8. trinn)* (Vara: Anette B. Høie) 

Siw Penny Silvik (trinnkontakt 9. trinn)* Vara: Christine Borchgrevink) 

Kenneth Olsen (trinnkontakt 10. trinn)* (Vara: Christine Gabrielsen) 

 

Karitas Rut Augustsdottir, 10A (elevrådsleder)*              

Leah Synnøve Øvensen, 10E (elevrepresentant 10. trinn)* Sofie Farebrot 

 Zara Cecilie Stork Githmark, 9B (elevrepresentant 9.trinn)* 

Leifur Daniel Augustsson(elevrepresentant 8.trinn)* 

Ellen Brunborg (rektor)* 

Svein Petter Håtveit (fagleder 10. trinn)* 

Trude Margit Engeset (fagleder 9. trinn)* 

Ellen Vardaasen (fagleder 8. trinn)* 

 

Kristine Pedersen (representant for lærerne)*  Hege Ausland (vara) 

Hermann G. Andersen (representant for miljøteamet)* 

Bjørnar Birkedahl (politisk representant)* 

  

Saker/referat: 

Saker som tas opp i Samarbeidsutvalget er merket SU 

Saker som tas opp i Miljøutvalget er merket SMU 

Referat legges på skolen hjemmeside. 
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Program for møtet: 

  

1. 

Status for GUS ved starten av nytt skoleår SU/SMU 

Trinnrunde: 

10. trinn:  

9. trinn: 

8. trinn: 

Det går stort sett greit med alle trinn. Oslo-skolen har hatt 8,5 mnd med hjemmeskole. GUS 

har ikke hatt i nærheten av det.  

2.  Lan-party 

Elevene som nå er i medvirkningsgruppa, har aldri vært med på LAN fordi det ble nedstengt 

grunnet Korona både i fjor og året før. 

Lan-partyet er fra 18 til 06-07. De kan være uten pc også, men etter 23-24 må man ha pc fordi 

man har færre vakter på natten. Men da gis alle et tilbud om å komme uavhengig av om de har 

PC eller ikke. 

Det ser ut til at datoen blir 1. til 2.4.2022. Inngangsbillett vil koste ca 120 kr pr pers inklusive 

måltider. 

 

3.  Saker fra elevrådet: 

Undervisning på teams,- mange har vært syke, og når det ikke ligger noen ting ute på teams 

om hva elevene holder på med på skolen, blir det feil at de som har vært mye borte skal 

komme tilbake og måtte ta samme prøvene de har hatt, når man ikke har lært temaet ordentlig.  

Skolen er enige med elevene i dette. Fagleder vil minne faglærerne på dette. 

 

Ordensreglementet på skolen (hvorfor er airpods/telefon ikke lov? mange elever vil ha en 

godbegrunnelse) . . .  

Systemet med «telefonhotell» hvor alle mobiltelefonene ble samlet inn, fungerte godt før, 

men det ble bestemt av Grimstad kommune å forby all bruk av mobiltelefon på skolens 

område så sant det ikke er en del av undervisningen eller læreren har gitt tillatelse til det. 

Elevene mener at det er mange elever som ikke forstår forbudet og at dette burde bli 

tydeliggjort gjennom bedre informasjon. Skoleledelsen var enig i dette. 

 

Ventilasjonsanlegg er allerede snakket om, så jeg har egentlig ikke noen flere temaer enn 

dette 
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4. Saker fra FAU: 

Budsjett 

FAU ønsker å jobbe sammen med skolen for å hindre ytterligere kutt i budsjettet og bedre 

dette på sikt. 

Skolen ble spurt om i hvilken grad det benyttes avviksmeldinger. Skolen informerte om at det 

er meldt inn 2024 saker over en periode på 1,5 år. Dette er rent byggtekniske 

avviksmeldinger, men de har også meldt inn avvik når det mangler faglærere. Skolen er enig i 

at de trenger flere miljøarbeidere. 

Bedre trafikksituasjonen 

SU ble informert om at FAU nå jobber opp mot kommunen for å bedre trafikksikkerheten 

langs Levermyrveien. 

Informasjon til foreldrekontaktene 

Det ble stilt spørsmål om hvem som har ansvar for å varsle foreldrekontaktene. Det er skolen 

som er ansvarlig for dette (i forbindelse med Oslo-tur). 

Åpen skole:  

Skoleledelsen er positiv til dette, men informerte om at FAU i så fall må være ansvarlige for 

gjennomføringen.  

5. Oslotur 

Oslo tur, for lite informasjon til ELEVENE. dumt at det blir avlyst, og så fikk vi ikke gjort noe med 

det (osv), Avlysning av Oslotur (el andre turer) og spørsmål om rutine for tilbakebetaling/bruk 

av dugnadsmidler når turen blir avlyst. 

 

Tror det kan være korona-situasjonen som har gjort det vanskelig å samle inn penger til Oslo-

tur for årets 10. klasse. Fagleder har informert foreldrene flere ganger, herunder i 

august/september hvor de ble gitt frist til desember 2021 med å skaffe nok penger til tur. 

Denne fristen ble utsatt til januar. Da det ved utløpet av januar fortsatt ikke var skaffet penger, 

måtte turen avlyses. Det er fortsatt mulig å dra til Oslo på en rent sosial tur, men nå er det for 

sent å bestille omvisning på Stortinget mm.  Penger som ikke er brukt, kan klassene bruke til 

andre formål. Det er opp til foreldrene å avgjøre om skolen skal få pengene eller ikke. Dagen 

de skal dra er juni, men datoen for eventuelt å dra på tur hvis penger blir samlet inn er ikke 

fastsatt. 

Det ble diskutert om vi i FAU kan påvirke dette. Det er pr nå foreldrekontaktene som har 

ansvaret for både å organisere innsamlingen og skaffe nok penger til tur. Men det er frivillig å 
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betale inn. Skolen kan ikke ha noe med innsamlingen å gjøre. Pr nå har 9. trinn ikke innbetalt 

noe til tross for at foreldrekontaktene har fått informasjon både fra skolen og fra FAU. 

Det ble foreslått at man burde få på plass en rutine der eksempelvis en komité kunne styre 

innsamlingen og at FAU var ansvarlig for å holde tak i dette, omtrent slik eksempelvis 17. 

mai-lekene på Landvik arrangeres. Alle var positive til dette fordi det har vist seg vanskelig 

med dagens ordning. 

FAU skal diskutere om vi skal kalle inn alle foreldrekontaktene til møte hvor det blir gitt 

informasjon. 

Det er kontaktlærer fra skolens side har ansvaret for turen. Kanskje disse også burde tas med i 

et slikt møte for å gi informasjon om hvilken tur det nå kan være tale om og hvor mye denne 

ca vil koste. 

 

6. Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Ref. SPH 

  

Neste møte er 07.04. kl. 18.00 - 19.30 


