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Referat fra medvirkningsgruppemøtet 30/9-2021, 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
For saker som formelt skal vedtas i samarbeidsutvalget gjelder følgende:
Det er kun medlemmene i samarbeidsutvalget som har uttalerett og
stemmerett.

[Skriv inn tekst]

Det vurderes fra sak til sak om samarbeidsutvalget må ha lukket møte.
Dette avhenger blant annet av graden av sensitivitet. Alle har mulighet til å
skrive inn saker.
Referat legges på skolen hjemmeside.

Program for møtet:
1.
Informasjon om Medvirkningsgruppa sammensetning SU/SMU
Medvirkningsgruppa har 2 møter pr. halvår og ellers etter behov.
Skolens medvirkningsgruppe er et tiltak for å fremme brukermedvirkning på
en mer direkte måte enn et tradisjonelt samarbeidsutvalg kan gjøre.
Medvirkningsgruppa er spesiell for Grimstad ungdomsskole og et bidrag til
økt brukermedvirkning. I enkelte saker gis gruppa reell
avgjørelsesmyndighet.
Medvirkningsgruppa utgjøres av medlemmene i samarbeidsutvalget og
miljøutvalget. Sakene er merket med hvilket utvalg de tilhører. I saker for
SU har kun medlemmene i dette utvalget uttalerett og stemmerett. Det
avgjøres fra sak til sak om SU skal ha lukket møte. Sammensetningen av
SU og SMU tilfredsstiller lov og forskrift.
Medvirkningsgruppa består av 4 elever (elevrådsleder + en tillitsvalgt for
hvert trinn), 4 foreldre (FAU-leder + en trinnkontakt for hvert trinn),
representant for ikke-pedagogisk personale, en representant for
pedagogisk personale, en politisk representant og ledelsen ved skolen ved
rektor og fagleder for hvert trinn. Det er klart definert hvilke av medlemmene
som utgjør SU (navnene står med kursiv skrift)
Leder for FAU er også leder av SU/Medvirkningsgruppa: Leif Theodor
Moen. I praksis ledes Medvirkningsgruppa av rektor. (Ønsket og avklart
med leder SU)

2.
Kort info om skolens arbeid med elevenes skolemiljø etterfulgt av:
Status for GUS ved starten av nytt skoleår SU/SMU

[Skriv inn tekst]

Trinnrunde:
10. trinn:
Fagleder: Godt å ha de eldste elevene på skolen, har modnet og i ferd med
å bli voksne.
Elever: Virker som elevene kommer godt overens, godt miljø i klassene Litt
ubehagelig at doene åpnes når folk er på do (dette vil det bli gjort noe med
– skolen monterer låsesylindere).
Foresatt: Fornøyd med lærere og trives.
Lærer: Veldig godt inntrykk av trinnet, god stemning og hyggelige elever.
9. trinn:
Fagleder: Godt å møte elevene igjen etter sommeren. Kjente elevene godt etter ett
år, noe som er svært behagelig. Elevene virker trygge. Det er gjennomført flotte
overnattingsturer med alle fire klassene der elevene viste seg fra sine beste sider alle
sammen, de samarbeidet godt og tok vare på hverandre, ingen utestenging. Lite
atferdsproblematikk på trinnet. Noe negativitet og «slapp» holdning til skolearbeid på
trinnet.
Miljøarbeider: Bra trinn, lære at ikke alle er like. Mye roligere enn på samme tid i fjor.
Elev: Veldig samla trinn og elevene er fornøyd med klassedelingen.
Foresatt: Har ikke snakket med så mange andre foreldre, men virker som det var litt
tøft å starte på skolen under en pandemi. Virker som de nå er bedre kjent og trives
godt. Elevene var veldig fornøyd overnattingstur.

8. trinn
Fagleder: Syk.
Rektor (som går en del vakt på trinnet): Veldig hyggelige elever. Mye energi
i noen. Elevene ser ut til å trives med hverandre og på skolen.
Miljøarbeider: Grei start, virker som de har våknet litt siden skolestart.
Virker som et hyggelig trinn. Bruker kantina mye.
Elev: Alle har noen å være sammen med, gode klassemiljø.
Foresatt: Virker veldig fornøyd.
3.
Økonomi SU

[Skriv inn tekst]

Økonomien er anstrengt. Vi har tilnærmet vanlig drift, men vi har mindre
enn vi trenger for å kunne drive en god skole.
Rektor informerer. Prøver å se om det er økonomi til å kjøpe lisenser til digitale
læreverk. I forbindelse med rapportering til GSI ser det ut til at vi ikke klarer å holde
lærernormen (høsten -21). Tilbudet til de som har krav på særskilt norskopplæring er
ressurskrevende, og er noe av grunnen til at vi ikke holder lærernormen.

4.
Samarbeidet med UiA SU/SMU
Informasjon om samarbeidet med UIA og den kommende studentperioden,
uke 41-47 med skoleovertakelse i uke 46.
30 studenter i seks uker, i uke 46 er de fast ansatte borte fra bygget og
studentene overtar.

5.
Lan-party SU/SMU
Det har ikke vært arrangert Lan-party de to siste årene pga pandemien.
Elevrådet har et sterkt ønske om at det blir arrangert Lan-party igjen for
dette skoleåret. Vi har pleid å holde arrangementet i februar/mars.
Herman G. Andersen, ansatt i miljøteamet, har hovedansvar. Mat kan
bestilles av Irene. Trenger foresatte som vakter for å gjennomføre
arrangementet.
Fra 18-19tia kveldstid til 07-08.00 dagen etter. 4-5 foresatte pr skift, ca 20
totalt.
Vi håper det blir mulig å arrangere Lan-party dette skoleåret.

6.
Trafikksituasjonen rundt GUS SU/SMU
Skolen er ikke hjertesonesertifisert enda. Det ønsker vi å bli men arbeidet
har stoppet opp.
Skolen har et påbegynt hjertesone-forprosjekt, men dette er ikke ferdig. Litt
usikkert hvor høy prioritet dette har i andre etater i kommunen, Fau presser
på litt i saken for å se om det kan komme i gang igjen.

[Skriv inn tekst]

7.
Saker fra FAU:
10.klassetur. Kan «åpen-dag» arrangeres for å brukes som en
innsamlingsarena. Salg av kaffe/mat. Kan arrangeres i forbindelse med
foreldremøter. Elevrepresentantene tar dette med til elevrådet og hører om
dette er interessant og om de evt har flere andre ideèr. Det kom forslag om
å ta det opp i TFT-timene.

8.
Saker fra elevråd:
Ønsker nye stoler. Det kjøpes gradvis inn, men skolen har ikke så mye penger å
bruke på dette.
Toalettutfordring, lite toaletter på bygget. Forskjellige tilbakemeldinger på «unisex»skiltene som har kommet. Guttene har litt vansker med å treffe skåla, det oppleves litt
ugreit for jentene. Jentene går ofte flere samtidig og okkuperer toalettene over lengre
tid. Bygg/eiendom er utfordret på å finne flere toalettløsninger for elevene.
Mye prøver/press på elevene som ønsker maks tre pr. uke. Det samler seg ofte opp
før feriene. Tilbakemelding gis til ansatte via fagleder.
Ønsker 1t/eng som valgfag med faglærer. Dessverre ikke mulig, skolen har ikke
økonomi til det.
Ventilasjonen meldes å være dårlig. Har blitt oppgradert i sommer/høst, og er nok
ikke helt optimalt ennå. Montert opp Qr-koder i en del rom som alle kan scanne for å
få opp oversikt over luften for det aktuelle rommet. Avvik meldes i kommunenes
avviksystem(qm+)
Ønsker flere baller. Skolen kjøper gjerne inn utstyr, men det er vanskelig å finne et
system for utlån som hindrer utstyret i å forsvinne. Kan «innsats for andre» ordne
noe? Egne baller til klassene er det som varer lengst. Gutteball og jenteball i hver
klasse, ønskes. Vi ser på muligheten for å få dette til.
Klassene ønsker mer bibliotekstid. Igjen dessverre et ressursspørsmål. Skolen har
ikke midler til å bemanne mer enn det er nå. Ønsker også flere bord på biblioteket.
Gry J. har lagt ut oppslag om å være biblioteksassistent.
Ønsker salg av mat også i 2.etg. Kan godt hende vi får til det, men ikke varmmat.

Innspill fra elevrådet må komme tidligere, de har mange innspill og trenger tid:).
Saker fra elevrådet settes tidligere i programmet på neste møte.

[Skriv inn tekst]

Ref. SPH

Neste møte er 11.11 (møtene til våren er 17.02 og 07.04) kl. 18.00 - 19.30

