
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 

 

 

 

Medvirkningsgruppemøte 07.04.2021 kl. 18.00-19.30 

 

Medlemmer i Medvirkningsgruppa (SU-medlemmer i kursiv)  

Alle er medlemmer i Miljøutvalget: 

* = 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) 

 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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[Skriv inn tekst] 

 

Program for møtet: 

  

1. 

Status for GUS ved starten av nytt skoleår SU/SMU 

Trinnrunde: 

10. trinn: Bra miljø, spesielt etter ballet, godt læringstrykk i løpet av våren, lite fravær hos 

både elever og ansatte. 

9. trinn: God stemning, mye positivt som har skjedd siste året. Hyggelige elever. Gøy med 

arbeidsuke. To nye Ukrainske elever, tatt godt imot. Imponert over LAN-party. 

8. trinn: God stemning, mange snakker positivt om LANèt.  

 

2.  Lan-party, oppsummering 

Ansatte veldig fornøyd. Virker som det ble godt mottatt av elevene, men kan nok ha vært litt 

«stort» for enkelt elever. Enkelte elever må også ha med seg foresatte for å kunne delta. Noe 

etterarbeid for miljøarbeider i etterkant. Kan være at arrangementet blir enda mer renset til 

rent LAN, og heller arrangere noe annet for de som ønsker mer underholdning. Kanskje 

elevrådet kan høre litt hva slags aktiviteter som kunne vært aktuelt(ettermiddag/kveld på 

skolen) Noe økonomisk overskudd som skal tilbake til elevene på et eller annet vis😊 

3.  Saker fra elevrådet: 

Har ikke vært møte på lang tid, så ikke noen særlige saker. Skulle ønske det ble Oslotur. 

 

 

4. Saker fra FAU: 

 

-Innsamling av penger til Oslo-tur. 

Nedsatt en arbeidsgruppe som lager rutiner/opplegg for å kunne få inn penger til tur. 

Foreslår 4 bolker med «salg». Vil sørge for kontinuitet for å få implementert dette. Ha 

en rutine for hva et evt overskudd skal brukes til(veldedig 

organisasjon/buffer/elevaktiviteter eller utstyr). Må også huske på de som ikke har et 

nettverk å selge til/transportmulighet. Hadde vært lurt om dette ble snakket om på 

foreldremøter med nytt trinn(9.juni), samt minne om dette på senere foreldremøter. 
 

-Hjertesone/trafikksituasjonen rundt GUS. 

Ros til Fau/Jappa. God jobb ift å kalle inn politisk og andre aktuelle instanser. 

Befaring fra kirka og over til Jappa. Dropp-plass, tunellen, parkering. Bevilget 

750000,-årlig til trafikksikkehetstiltak ved skoler. Noen tiltak virker gjennomførbare 

på kort tid, mens andre må nok jobbes med over tid. Fau er invitert inn i kommunens 

arbeidsgruppe. Ser ut som det kommer speil i krysset nede ved kirken. 

 



[Skriv inn tekst] 

 

 

5. Informasjon fra skolen 

- Informasjon om hvordan å ta igjen de to skoledagene som elevene mistet før jul. 

Skolene har vært samlet i sin tilbakemelding til skoleledelsen. Ett forslag ble foreslått 

til kommunalsjef og formidlet statsforvalteren(SF) og informert KFU som støtter 

forslaget. SF er opptatt av et elevene har mistet sosial og kulturelt samvær og ønsker at 

det gjøres noe for å erstatte dette. GUS: LAN, Krø-tur, turdag, påskefrokost og 

avslutning(10.trinn) 

 

- Ukrainske elever 

Fire nye elever. Virker som de trives, engasjerte medelever som tar seg av de.  

 

- Tilbakemelding fra befaring av trafikksituasjonen i forbindelse med Ekelunden 

se sak fra Fau 

 

- Kapasitet på Grimstad ungdomsskole 

Bygd for å være en 4-parallellers skole. Sliter med å finne plass når det er praktiske 

fag. Nåværende trinn er 31 i hver klasse. Vanskelig delingstall for nytt 8.trinn(2022/23), ikke 

økonomi til å dele i fem klasser. Skal lages tilstandsrapport for alle skolene i kommunen. 

Skolestruktur skal opp som kommunal sak. 

 

6. Eventuelt 

 

 

Ref. SPH 

  

 


