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MØTE NR:  1 
 
MØTESTED: NUS- Møterom ved personalrom 
 
DATO: 28.09.2022 
 
TID: 18.00-19.30 
 
SAKSNR.: 11/01112 
 
ARKIVKODE: 0, A20 
 

 
Møtedeltakere:  Wenche Lynnebakken (A), Maria Prestø (L), Vetle (elevråd 8), Eilert (elevråd 9), 
Lina (elevråd 10), Audun Kvale (FAU), Egil Hjorteset (NITKOM), Sverre Johannessen (NITKOM)  
 
Referent: Sverre Johannesen   
 

 

ANSVARLIG:  
SAKSBEH.: Sverre Johannessen 
 

Sak 1- 21/22 Godkjenning av innkalling.  

 

Rektor orienterte litt om det praktiske rundt møtet og møteinnkallingen. Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 2- 21/22 Gjennomgang av årshjul og vedtekter for SU/SMU. 

 

Rektor orienterte om hva SU og SMU er og hvordan det er sammensatt.  

 

Sak 3- 21/22 NUS dagen, Vi bryr oss og arbeid med skolemiljø 

 

Elevene syntes det var en fin mulighet til å bli kjent på tvers av klasser og trinn, og ønsker flere slike dager i 

løpet av skoleåret. Innspill til neste runde er at elevene aktiviseres mer og at det må opplyses at det 

matserveringen ikke er et fullverdig måltid. Positiv til å få til et slikt arrangement på nytt, og at elevene da kan 

involveres tidligere i planleggingen. 

 

Sak 4- 21/22 Saker fra elevråd. 

 

Ingen spesielle saker fra elevrådet, men det ble tatt opp noen saker fra elevrådsrepresentantene fra trinnene. En 

felles sak gjaldt ønske om senere spisepause på onsdager, da mange elever er sultne på slutten av dagen. Det var 

også et ønske om flere aktivitetsdager på tvers. 

 

8. trinn – Elevene har opplevd at det har vært en god oppstart. Klassemiljøene er bra og de har møtt godt 

planlagte og organiserte aktiviteter og undervisning. De liker også at skolebygget er nytt og fint, med god plass.  



  

 

 

Saksnr.: 10/1  Side 2 

 

9. trinn – De kan merke forskjell på hvordan det jobbes med vurdering og hvordan undervisningen 

gjennomføres. Vurdering skjer i mindre grad ved bruk av karakterer og mer ved å få tilbakemeldinger på hva 

man får til i fagene og hva man må jobbe videre med. Det oppleves som positivt å ikke få så mye karakterer, det 

er mindre stress rundt prøver. 

 

10. trinn - Det er mer variasjon i hvordan timene er, og de jobber mer med prosesser. Det har vært en god 

oppstart på høsten og miljøet oppleves som bra. 

 

 

Sak 5- 21/22 Saker fra FAU. 

 

FAU vil gjerne ha saker fra elevene som de kan jobbe videre med. Elevene ønsker for eksempel støtte i 

gjennomføringen av vinteraktivitetsdag, spesielt på 10. trinn der de ønsker å dra til Varingskollen. Det finnes en 

plan for hvordan fjorårets 10. trinn fikk til dette. FAU representanten kunne også fortelle at FAU er delt i ulike 

temagrupper og fordeler arbeidsoppgaver etter det internt. Det er blant annet egen gruppe som jobber med 

skolemiljø og en gruppe som jobber med sponsing. FAU har egen vipps-konto som kan brukes dersom det trengs 

for å samle inn midler. Temaet psykisk helse er aktuelt som tema til temamøtet for foreldre etter jul. 

Elevrepresentantene var enige i at dette er et viktig tema i skolen. 

 

Sak 6- 21/22 Saker fra politikerne. 

 

Representanten orienterte litt om kommunestyret og lokaldemokratiet, og det at politikere i kommunen gjør 

denne oppgaven på egen fritid i tillegg til sine vanlige jobber på dagtid. De skal også ta stilling til ulike saker og 

gjøre prioriteringer der ulike behov må veies opp mot hverandre. For eksempel vil det å bygge nye skoler gå ut 

over hvor mye ressurser kommunen har til å løse andre oppgaver.  

 

Det er to saker som omhandler skole som har blitt behandlet siden forrige møte: 

 

Saken om ressursbruk i oppvekstsektoren og «laget rundt eleven» er behandlet grundig politisk. Politikerne har 

fått rapporter fra administrasjonen i kommunen og fra KS som gir et godt innblikk i den økonomiske situasjonen 

og ressursbruken sammenliknet med andre kommuner. Konsekvensen av de rammene som skolene har fått er at 

skolene må gjøre vanskelige prioriteringer mellom det å etterleve minstenorm for lærere og det å bruke ressurser 

på ledelse, administrasjon og andre faggrupper i skolen, også omtalt som «laget rundt eleven».  

 

Rektor informerte om at bemanningen per i dag oppleves som ganske bra på Nittedal ungdomsskole, men at 

budsjettet for dette skoleåret går med underskudd. Når budsjettet på en enhet går i underskudd så vil det gå ut 

over det felles budsjettet til skolene, så det er en veldig ugrei situasjon å havne i. 

 

 

 

Sak 7- 21/22 Fastsette møteplan og faste saker til gjennomgang i SU/SMU. 

 

 

 

 

 

Sverre Johannessen       11.10.2022 

 

 

Møtedatoer i SU skoleåret 2022-2023: 

 

Onsdag, 28.09.2022  

Tirsdag, 08.11.2022 

Onsdag, 08.02.2023 

Torsdag, 11.05.2023 

 

  


