Grimstad ungdomsskole

Møte i Medvirkningsgruppa 06.02.2020
Medlemmer i Medvirkningsgruppa (SU-medlemmer i kursiv)
(Tilnærmet alle er medlemmer i Miljøutvalget):
* Deltaker på møtet
Gunvor Sofia Almlie (Leder FAU) (Vara til SU: Frafall-Atle F.
Sandberg)* Begge deltar på møtene. Ved avstemning har Gunvor
stemmerett.
Frafall-Therese Nilsen (trinnkontakt 8. trinn) (Vara: Marianne Tønnesen)*
Frafall-Grethe K. Ellingsen(trinnkontakt 9. trinn)* (Vara: Eivind Pedersen)*
Even Olsen (trinnkontakt 10. trinn) (Vara: JorunnSkråning)*
Sondre Solli Halvorsen fra 10D (elevrådsleder)*
Aslak Nakbi (elevrådsleder 8.trinn)*
Elise Tveit (elevrådsleder 9.trinn)*
Christian Tellefsen (elevrådsleder 10. trinn)*

Ellen Brunborg (rektor)*
Ellen Vardaasen (fagleder 9. trinn)*
Trude Margit Engeset (fagleder 10. trinn)*
Svein Petter Håtveit (fagleder 8. trinn)*

Hege Ausland (representant for lærerne) * Marthe Aanesland (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.

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.

Program for møtet:
Sak 1.
Trinnrunde: har elevene et trygt og godt skolemiljø? Uttalelser fra
elevene, foreldrene og fagledere.
Resultatene av elevundersøkelsen tas opp i egen samtale mellom kontaktlærerne og
fagleder. Det kan være at noen klasser tar en trivselsundersøkelse i etterkant.
Rapport fra hvert trinn:

8. trinn: Elev, går fint. Klassebytter. Fagleder, går fint. Stemmer det
har vært noen bytter for å øke trivsel.
9. trinn: Elev, går fint, forbedring fra i fjor. Fagleder bekrefter det som
blir sagt, og elevundersøkelsen bekrefter at dette stemmer
Elevundersøkelsen; sammelignes med landssnitt for landet. Ligger
over på trivsel, blir behandlet med respekt. Ligger over på arbeidsro,
vurdering, medbestemmelse. Litt bedre tall på mobbing ift i fjor.
Tilbakegang ift "lyst til å lære, dette får jeg bruk for", normalt at det
synker når elevene blir eldre. Interesse og oppmuntring fra hjemmet er
også synkende
10. trinn: Elev; Motivasjonen er dalende:) Begynner å blir klare for å bli
ferdig med 10.årig skole, kjenner at det er mye. Virker som folk trives.
Veldig gøy med skoleball:) Fagleder; bekrefter det eleven sier, men
skal holde ut:) Elevundersøkelsen for 10.trinn er bra. Høy trivsel,
ligger over landssnitt på spørsmål om "hjemmet", lærere bryr seg,
respekt. Litt under på arbeidsro, viktigheten av å jobbe med
skolearbeidet. Fornøyd med "medbestemmelse". Spørsmål om
mobbing er litt vanskelig å tyde, men gått ned fra i fjor. Elev, gi
muligheten til å gi tilbakemeldinger til ansatte.
Foreldrerep; ikke så mye å melde. Skolevalg må tas snart, skoleball
var gøy, elevene ønsker seg flere sosiale happeninger.

Resultatene/tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen blir tatt med tilbake til
kontaktlærere/klassene og foreldrene. Viktig at elevene gir tilbakemeldinger til
lærerne.

Sak 2.
Informasjon fra skolen:
PC/iPad: Det er enda ikke avgjort om ungdomstrinnet må over på iPad. Alle
fire ungdomsskolene har tydelig signalisert at vi ønsker å fortsette med PC.
GUS har spilt inn flere ting til skoleeier som taler for bruk av PC og ikke
iPad i ungdomsskolen. Undersøkelse foretatt av Rambøll i Bærum bekrefter
at PC er riktig valg ift skrivemengde. Elevene legger seg til uvaner ift
skriving med bruk av Ipad. Utelukkende økonomi som gjør at det velges
Ipad. Bringes videre til KFU. Rektor sender kopi av mail(om pc sendt til
oppvekstsjef) til Bjørnar og Gunvor
Reduksjon i antallet assistenter i skolen: GUS har 11 miljøarbeidere. Skolen har
redusert antallet til et minimum i forhold til antall enkeltvedtak. Det vil si at så og si
alle i miljøteamet har oppgaver knyttet til enkeltelever. Miljøteamets funksjon på GUS
har dermed blitt endret. Vi jobber med å komme oss tilbake til en situasjon hvor
miljøteamet medlemmer jobber mer i hele skolemiljøet og ikke bare
med enkeltelever.
Stjeling på skolen: Det har vært noen episoder i det siste. (mobiler) Skolen prøver å
finne ut av dette. Skolen ønsker innspill til hvordan vi kan bedre kan hindre at det
skjer. Vi undersøker blant annet muligheten for låsbare skap i
gymgarderobene. Skap til garderobene er bestilt, også bestilt en del hengelåser med
nøkkel som kan leveres ut mot depositum.

Sak 3. Oslodugnad. Organisering og status - skolen lurer på om hvordan det
går? Gjelder årets 9.trinn. Er blitt sendt ut informasjon, klassene er delt i grupper
som har ansvar for å samle inn 800,- pr.elev. Halve summen skal være innsamlet før
påske.
Kunne noen av gruppene være interessert i å ordne mat til linken?
Hamburger/pommes kl.21 og pizzabaguett kl.02.00. Kiosk i tillegg. Mulig å høre med
Irene hva som har vært overskuddet tidligere år? Egen ryddegruppe fra 9.trinn på
Moh anbefales, Hege kan kontaktes.

Sak 4. Info om linken. Foreløpig dato 28/2. 160-170 deltagende i
fjor. Forholde seg til gjeldende aldersgrense for film. Energidrikk? Ledelsen
må utale seg, er tross alt et skolearrangement:)

Sak 5. Saker fra elevråd.

Sak 6. Saker fra FAU:
1. Valfag: Det er uttrykt eit ynskje om større breidde i utvalet av valfag (noko ‘for
alle’). Ja,
2. Natteravnane i Grimstad: Grunna lite respons på foreslått vaktordning, vil FAU
no freiste å lage ‘turnusliste’ i Visma, der dei som er interesserte kan melde
seg på. FAU treng hjelp av skulen for dette. Skolen hjelper til.
3. Uteområdet: FAU er i gang med å søkje om midlar frå blant anna PVS og
Skolelystfondet. Elevrådet kan kanskje søkje hos EO-fondet? Det praktiske
om bruken av skogen bak skulen må framleis avklarast med bygartner og
skule. Oppsett møte i januar måtte utsetjast. Utfordrer elevrådet til å søke
penger, Buk og EO-fondet.
4. Skule-heim samarbeid: Dei fleste er nøgde med måten Visma fungerer på.
Men det er kome inn ein klage på at ikkje begge foreldra får informasjon og at
lærarar ikkje svarer på henvendingar i Visma. Må ha helt konkrete saker for å
kunne hjelpe
5. Antal klassesamlingar per skuleår: FAU foreslår to samlingar for alle trinn per
skuleår. Det er viktig at kontaktlærarane opplyser tydeleg om dette ved starten
av 8. trinn og gjev ansvaret til foreldrekontaktene. Veldig viktig at
kontaktlærere formidler dette tydelig til foresatte på foreldremøter. Fau kan
også godt si dette på felles foreldremøter
6. Dette punktet er kun til informasjon, og trengs ikkje diskuterast vidare i
Medvirkningsgruppa. GUS sin Oslotur på 10. trinn. noverande 9.trinn er i gang
med dugnadsarbeidet og er innstilt på Oslotur i 10. Noverande 8. trinn har
vore noko usikre på om dei vil ha eit anna alternativ. Det ser ut som om også
8. trinn vil ha Oslotur, men det er komt innspel frå forelder om å få ein oversikt
over kva som krevs av foresette og skule ved ein evt Polentur. FAU er med på
å invitere ‘reisekoordinator’ og lærar ved Holviga Ungdomsskule til neste FAU
møte for å gje informasjon om dette. Dette kun til informasjon.

Eventuelt:

Neste møte er 23.04 kl. 18.00 - 20.00

