
Møte i Medvirkningsgruppa  

 

24.11.2022 kl. 18.00 til 19.30 på møterom 160 på Grimstad 
ungdomsskole 

 

Medlemmer i Samarbeidsutvalget (SU), står i kursiv 

Alle er medlemmer i Skolemiljøutvalget (SMU) 

* = deltaker på møtet 

Ole Magne Torgrimsen (Leder FAU)*  og Vara til SU: Siw Penny Silvik.  Begge deltar på 

møtene. Ved avstemning har Ole Magne Torgrimsen, stemmerett. 

Christine Fredriksen (trinnkontakt 8. trinn)*, Vara: Shelley Veelo 

Anja Roaas (trinnkontakt 9. trinn)*, Vara: Charlotte Geitle 

Torunn Kveim (trinnkontakt 10. trinn*, Vara: Christine Jørgensen 

 

Martine Bjørkås, 10A (elevrådsleder)* 

Zara Githmark, 10B (elevrepresentant 10. trinn)* 

Marita Høyum-Stø, 9C (elevrepresentant 9.trinn) 

Helene L. Jacobsen, 8D (elevrepresentant 8.trinn)* 

 

Ellen Brunborg (rektor)* 

Trude Margit Engeset (fagleder 10. trinn)*  

Anne Berit Mykland eller Ellen Vardaasen* (fagleder 9. trinn) 

Svein Petter Håtveit (fagleder 8. trinn)* 

 

Jon Gogstad Thorsen (representant for lærerne)  Fredrik Nicolaisen (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. 

Referat legges på skolen hjemmeside. 

  

Program for møtet: 

  

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. TME: hyggelig elevflokk, høflige og blide. Til tider noe lopper/uro. God jobbing ifm 

heldagsprøver, virker som elevene har forberedt seg godt. Ansatte er fornøyd med trinnet. 

Elevene er enig, virker som elevene skjerper seg og at de har skjønt at det nærmer seg 

slutten/eksamen. Skal være ball 18/12, arrangeres av elever fra ungdomsskolene og noen 

foresatte. 

9. trinn. Fint trinn der også, roligere nå enn i oppstart. De nye klassene virker bra og ser ut til 

å ha satt seg. Ikke så mye å melde fra foresatt eller elever.  

8. trinn. Enda et fint trinn, betydelig mer «barneskolepreg» over elevene, veldig glade og mye 

«støy» i friminutt. Foresatt og elev har samme inntrykk. Godt fornøyde ansatte. 

  

2. 

Saker fra skolen: 

- Budsjett 2023. Ledelsen har skrevet forslag høringsuttalelse. Rektor leser gjennom. 

Sendes med SU som avsender. 

Fau har snakket om elevenes lesevansker/dysleksivennlig skole (DVS), kommunenes 

manglende kapasitet for testing. Ellers snakkes det om tidlig innsats, lærernorm,  

 

- Plassproblematikk på GUS. Fra høsten 2023 ligger det an til å bli 5 klasser, GUS 

har da 5 klasser på alle trinn og dermed ikke nok rom. Ledelsen har spurt kommunalsjef om 

verksted som kan brukes og modulbygg/brakker som undervisningsrom. Samt fortsatt leie av 

sør-Amfi. Forslag til verksted kom frem: Vossbakke dagsenter, Kulturskolen 

Vi bør også melde inn behov for flere toaletter da det kun er syv toaletter tilgjengelig for 

skolens 380 elever.  

 

 



- LAN? Har blitt arrangert i feb/mars. Herman+elevkomite som har hatt ansvar for 

arrangementet. Foresatte som vakter (ca 25 fordelt utover kvelden/natta)  

-Må ta valg ift om det skal være et «renere» linke/dataparty eller åpent for alle (også de som 

ikke har med pc). Trenger da flere foresatte som vakter og som kan drive noen 

elevaktiviteter. 

- Kunne vært en idè å trekke Fau inn i planleggingen? 

Virker som det er stemning for et nytt arrangement. Skolen setter i gang m planlegging og 

trekker inn Fau etter hvert. 

 

  

3. 

Saker fra elevrådet: (SU/SMU) 

 

- Elever melder inn at det er kaldt. Kommunalt sparetiltak at temperaturen skal ned til 19 

grader. Kunne vært lurt å sende en mld til foresatte, de har ikke fått noe info via andre 

kanaler. 

- Dårlig luftkvalitet. Anlegget går på maks kapasitet. Tømme rommet for elever i friminutt er 

beste måte å bedre luftkvaliteten på. Bygg/eiendom ser på muligheten for å øke kapasiteten 

til ventilasjonsanlegget.  

 

4. 

Saker fra FAU (SU/SMU) 

- skal ha møte 7/12 ang lesekartlegging/DVS, ønskelig at rektor stiller. EV forteller om hvor 

langt GUS er kommet i prosessen DVS. 

-Fau lurer på om det er noen måte de kan bidra på/påvirke for å få ballen til å rulle. Bruke 

Kfu, få fokus på det. 

 

5. 

Eventuelt 

 

 

Ref. SPH 

Neste møte er 16.02 (vårens siste møte er 13.04) kl. 18.00 - 19.30 


