Grimstad ungdomsskole

Møte i Medvirkningsgruppa 19/9-2019
Medlemmer i Medvirkningsgruppa (SU-medlemmer i kursiv) (Tilnærmet alle er
medlemmer i Miljøutvalget):
* Deltaker på møtet
Gunvor Sofia Almlie (Leder FAU) (Vara til SU: Atle F. Sandberg)* Begge deltar på
møtene. Ved avstemning har Gunvor stemmerett.
Therese Nilsen (trinnkontakt 8. trinn) (Vara: Marianne Tønnesen)*
Grethe K. Ellingsen(Frafall) (trinnkontakt 9. trinn)* Vara: Eivind Pedersen-møtte*
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)* Frafall

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)
Irene Holdorf (kantina) Ikke medlem i miljøutvalget. Meldt frafall.
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:

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 ikkepedagogisk personale, en lærerrepresentant, en politisk representant og ledelsen.
Det er klart definert hvilke av medlemmene som utgjør SU.
Valg av leder for SU/Medvirkningsgruppa: Gunvor S. Almlie.
I praksis ledes medvirningsgruppa av rektor. (Ønsket og avklart med leder SU)

Kort info om skolens arbeid med elevenes skolemiljø etterfulgt av:
Status for GUS ved starten av nytt skoleår SU/SMU
Trinnrunde:
8.tr: SPH: mange nye mennesker som skal bli kjent med hverandre og voksne,
bruker mye tid på sosiale relasjoner i oppstart, virker til et fint trinn. Aslak: Virker som
elevene er fornøyd, ser ingen som går alene. Therese: Tror det er lurt å bryte opp og
begynne på "nytt", virker bra.
9.tr: Herman; mye bedre og roligere enn på samme tid i fjor. Annen ro og stemning,
positivt. Hege; positivt inntrykk av trinnet(MoH og Utv) Elise; mye bedre enn ifjor,
bedre med litt tydeligere regler. Fin undervisningsro. Eivind; Var dette trinnet spesielt
ved begynnelsen av 8.trinn? Bekreftes fra ledelsen, ble jobbet med tendenser til
gjengmentalitet. Dette ble løst opp.

10.tr: Trude: Kjenner ikke elevene fra før, opplever elevmassen som høflige og
hyggelige. Noe uro/manglende arbeidsro i klassene, blitt mer sosiale i matfri pga
restriksjoner på pc. Bekymret for rusproblematikk. Herman; lagt en god plan sammen
med helse/politi. Jobber for å få til et tettere samarbeid med polititet. Skolen kontakter
hjem hvis skolen er bekymret for rus. Ellers er svært hyggelig og fint trinn. Sondre;
eldst på skolen:) enkelte elever har ulike grunner til å ikke møte på skolen. Skryter av
miljøteamet. Even: Godt inntrykk av skolen og et viktig år ift valg av vgs. Klasse som
har hatt hyppig bytte av kontaktlærer, litt uheldig.
sprm til miljøteamet: Har dere noe initiativ inn mot 9.trinn ift rus? Jobber med alle
trinn, hele tiden. Jevnlige forbebyggende møter.

Økonomi SU
Økonomien er anstrengt. Vi har vanlig drift, men har mindre enn vi trenger.
Mange skoler som midlene skal fordeles på, skoleseksjonen skal kutte ganske
mange millioner.
Samarbeidet med UiA SU/SMU
Informasjon om samarbeidet med UIA og den kommende studentperioden, uke 4147 med skoleovertakelse i uke 46. Vi har til nå vært med i 10 år som
samarbeidspartner og er partnerskole. Elisabeth K. Pfaff blir igjen som fungerende
rektor, noen lærere, samt eksterne veiledere fra andre skoler. 9.trinn har arbeidsuke
og er derfor ikke på skolen.

FAU ønsker at skolens uteområde forbedres. SU/MU
Denne saken skal tas opp i SU/MU 19. sept. FAU ønsker innspill fra elevrådet og
skolens ledelse. Økonomi, behov og evt godkjenninger må kartlegges. FAU håper at
et godt samarbeid med skolens ledelse og elevrådet kan føre til utbedringer av
skolens uteområde.
- til elevene; hva trenger dere, hvordan kan vi forbedre uteområdet, hva er
gjennomførbart? Ta det med til trinnene/elevrådet
- elevene; var mye mer ute på barneskolen. Har ikke det behovet lengre.. Elevene vil
kanskje gå mer ut hvis uteområdet er litt mer interessant.
- har i utgangspunktet lite plass ute, kan ikke plassere ut mer pga fremkommelighet til
transport/brann/buss osv, blir vanskelig med alle elevene ute.

«Luftefriminutt» SU
FAU ønsker at elevene må være ute minst ett friminutt i løpet av skoledagen. Tas opp i SU
19.sept.
- ses i sammenheng med sak om uteområdet
- uteområdet må gjøres atraktivt slik at elevene ønsker å gå ut, tidkrevende å flytte et helt
trinn ut på 15min.
- har det noen verdi? merkes det forskjell på elevene om de er ute eller ikke? Ja, det
merkes men ikke nødvendigvis hos alle:)
- legge opp til kamper mellom elevene, korte kamper, elevarrangert, trivselsleder?
- Viktig at elevene også er ute den tiden de ikke er på skolen, elevene er bare bare på skolen
5,5t
- kan elevrådet lage(får hjelp av voksne) undersøkelser for å se hva som må til for å friste
elevene ut?
- spille musikk/konsert ute?
- midler fra BUK som kan søkes på(25000,-?)

Eventuelt:
- mer utvalg i kantina, eks frukt. Elevrådet kan lage undersøkelse. Må se på
køsystemet i kantina, blir litt urettferdig..
- busser som kommer opp i skolegården med svømmelever, problematikken ses i
sammenheng med hjertesonearbeid. SPH kontakter AKT ang droppsone for
elevene.
- skolelinkmøte i uke 39. Sondre i elevrådet er leder. De kommer med beskjed om
hva de trenger. Fungerer bra selv om mange av de som kommer ikke spiller.
- finnes nesten 400 barn i kommunen som har dårlig råd, som er aktuelle for
"aktivitetskort". Helsesøster er er flink til å "treffe" de aktuelle kandidatene.
Ref. SPH

Neste møte er 07.11 (møtene til våren er 06.02 og 23.04) kl. 18.00 - 20.00

