
Møte i Medvirkningsgruppa 16.02.2023 kl. 18.00 til 19.30 på møterom 160 på Grimstad 

ungdomsskole 

 

Til stede: Ole Magne Torgrimsen (Leder FAU), Christine Fredriksen (trinnkontakt 8. trinn),  

Anja Roaas (trinnkontakt 9. trinn), Martine Bjørkås (elevrådsleder), Helene L. Jacobsen 

(elevrepresentant 8.trinn), Ellen Brunborg (rektor), Trude Margit Engeset (fagleder 10. trinn), 

Jon Gogstad Thorsen (representant for lærerne), Hermann G. Andersen (representant for 

miljøteamet), Bjørnar Birkedahl (politisk representant) 

Forfall: Torunn Kveim (trinnkontakt 10. trinn), Christine Jørgensen (vara trinnkontakt 10. 

trinn), Zara Githmark (elevrepresentant 10. trinn), Marita Høyum-Stø (elevrepresentant 

9.trinn), Anne Berit Mykland (fagleder 9. trinn), Svein Petter Håtveit (fagleder 8. trinn), Ellen 

Vardaasen (fagleder) 

 

Saker/referat: 

1. 

Elevenes skolemiljø – har elevene et trygt og godt skolemiljø?: 

Status for GUS ved starten av nytt skoleår SU/SMU 

Trinnrunde: (uttalelser fra skolen, elevrepresentant for trinnet og foreldrerepresentant for 

trinnet) 

10. trinn: 

- Trinnet har satt seg veldig godt  
- God arbeidsperiode fra jul og frem til vinterferien  
- Godt miljø og god stemning på trinnet 
- Flere elever som skjønner at nå er det snart slutt på ungdomsskolen og nå er det 

viktig med skolearbeid  
- Vi har måttet stramme inn på ordensregler og det har gitt, både elevene og de 

voksne, mer arbeidsro, forutsigbarhet, oversikt og orden 
 

9. trinn: 

- Hatt foredraget ung på nett for elever i skoletiden og foresatte på kveldstid 
- Foreldremøte i går der det blant annet ble tatt opp lesing, plan for våren og status 

Oslo tur  
- Vi har hatt en fin arbeidsperiode siden jul. Fin gjeng elever 

 
8. trinn:  

- God stemning på trinnet, utrolig hyggelige klasser 
- Blitt mye flinkere på ro i korridorer/friminutt og orden i klasserom 
- Noen nytilsettinger som ser ut til å fungere bra 
- Alternativ uke nå, med «bærekraftig utvikling» som tema. Virker som elevene setter 

pris på noe som er litt annerledes 



2. 

Saker fra skolen: 

- Lan Data «party» over natta, usikker på om det kun skal være de som er interessert i å 

spille data som skal få være med. Gutt fra 10. trinn har fått litt ansvar sammen med 

Hermann til å planlegge og gjennomføre dette. I løpet av uke 9 blir dato for gjennomføringen 

bestemt. I fjor var det åpnet opp for at andre enn de som spiller data kunne være med frem 

til 23-24. Det var mellom 70 og 80 stk. som reiste hjem rundt midnatt. Hvis det skal være 

åpent for alle så er det behov for flere foreldrevakter. Matserveringen må muligens bli noe 

enklere hvis det skal være åpent for alle. Det krever noe helt annet av arrangementet hvis 

det skal tilbys noe annet enn dataspilling. Film, musikk m.m. Elevene tror det vil være større 

deltakelse hvis det er åpent for alle. Kan det eventuelt være to arrangementer eller å ha 

småarrangementer over flere kvelder. Det er bl.a. veldig populært med sjakk for tiden så det 

hadde vært en mulighet å arrangere sjakkturnering. LAN er i planleggingsfasen enda, men 

tanken er å få det til i slutten av mars. Kan FAU hjelpe med mat ev.?  

- Resultater fra Elevundersøkelsen 2022 Ble gjennomført på 10. trinn og viser bl.a.: Høy grad 

av trivsel, lite mobbing, elevene opplever å bli sett av de voksne, elevene opplever at 

lærerne bryr seg om dem, elevene opplever at de blir behandlet med respekt, elevene får 

støtte fra lærerne og foresatte. Grunnen til at 10. trinn har lave mobbetall og høy grad av 

trivsel mener vi har sammenheng med at vi har to kontaktlærere i hver klasse, godt 

opparbeidet klassemiljø på trinnet, at skolen har et miljøteam som er synlige og tilgjengelige 

for elevene til enhver tid og arbeider tett med kontaktlærerne. Godt samarbeid på trinnet.  

Trinnet skårer lavere enn landsnittet når det gjelder bl.a. arbeidsro i timene, 

elevmedvirkning, tilrettelegging for praktiske arbeidsmåter og mulighetene til å påvirke 

vurderinger. I forbindelse med dette må vi være tydeligere i forklaringene våre. Elevene er 

nok ikke klar over mulighetene de har til å være med på å påvirke vurderinger.   

- Informasjon om skolens arbeid med å bli en dysleksivennlig skole GUS sender søknad om 

å bli dysleksivennlig skole våren 2023. Personalet er med å medvirke til hvordan vi blir 

dysleksivennlig skole. To mandager i fellestid er brukt til dysleksivennlig skole-arbeid og vi 

skal bruke et par dager til. I tillegg til dette er en del lærere kurset bl.a. i matematikk. Godt 

trykk blant politikere om å få i gang dette i kommunen.  

3. 

Saker fra elevrådet: (SU/SMU)  

1) Ønske om nye headset. Dårlig kvalitet. Skolens ledelse vil se på mulighetene for ev. andre 

typer headset. 

2) Ønske om at inngangsdørene åpnes kl. 07.30.  



3) Til info: Elevrådet har fått kr. 6200,- fra BUK som kan brukes til å trivselsfremmende tiltak. 

Disse pengene går inn til kommunen så vi må finne disse i regnskapet 

 

4. 

Saker fra FAU (SU/SMU)  

1) Det er et ønske fra foresatte at 10. trinn elever skal kunne gå til byen- for å handle i 

storefri. Tanken er god, men skolen er ansvarlig for disse elevene hele skoledagen og vi kan 

ikke ha vakter for å se til dem i byen. Butikkene ønsker ikke dette. Skolen jobber med prisene 

i kantina – det er veldig dyrt med drikke.  

2) Myråsen og buss. Klages mye om bussen som går veldig tidlig om morgenen kl. 07.32. 

Foresatte har kontaktet AKT og andre for å kunne endre på tidspunktene som bussen kjører. 

Skolebussen, som elevene skal ta, fører til at elevene er på skolen kl. 07.45. Det er en buss 

som går kl. 08.15 som er ved kirka ca. kl. 08.26. Elevene får anmerkning for å komme for 

sent. Det er en mulighet til, og det er en buss som går kl. 08.10 fra Hippen. AKT vil forsøke å 

fremskynde bussen som går kl. 08.15 til kl. 08.10 fra august 2023. De får ikke til at den går 

tidligere. Hvis ikke dette fører til at elevene kommer tidsnok til skolen så må kanskje skolen 

justere tidspunktene for oppstart om morgenen. 

3) Ekelunden. Den ene boligen blir muligens brukt som en nødbolig og det er forsøkt å få 

kontakt med ansvarlig for tjenesten, men det har ikke vært mulig å få kontakt. Viktig at 

politiet øker vaktholdet igjen ved start og slutt av skoledagene hvis det er tatt i bruk. FAU på 

Jappa og GUS bør melde ifra. Foresatte holder i denne saken.  

5. 

Eventuelt 

Fra foresatte: Lærerne (8. trinn) er raske med å føre registreringer. Det har vært mange 

føringer og da er det mange elever som gir opp. Foresatte ønsker at elevene skal få advarsel 

før registreringer føres. Et annet trinn (9. trinn) mener at lærerne er for slappe og ikke fører 

registreringer, spesielt ved mobilbruk. Elevene blir informert om ordensreglementet ved 

jevne mellomrom og lærerne og miljøarbeiderne kan ikke gi advarsler hver gang det føres en 

registrering. Det er en forklaring bak hver registrering. Elevene sier at det ikke noteres ved 

mobilbruk. Dette oppfattes nok dessverre ulikt.  

Politisk representant referer fra siste oppvekst og utdanningsutvalget der de ønsker svar på: 

1) Det ønskes å belyse skolevegring i kommunen. 2) UngData-undersøkelsen viser negativ 

tendens for barn og unge i Grimstad på flere områder. Det vil komme spørsmål til skolene 

om disse to punktene.  

Neste møte er 13.04 kl. 18.00 - 19.30 

Referent: Trude M. Engeset 


