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Møtedeltakere:  Wenche Lynnebakken (A), (elevråd 8), (elevråd 9), (elevråd 10), Katja B.P.Elgstøen 
(FAU), Egil Hjorteset (NITKOM), Sverre Johannessen (NITKOM)  
 
Fravær: Ida Constanse Sund (FAU),  Maria Prestø (Lærer), Kari-Mette S. Glømmi (Lærer) 
 
Referent: Sverre Johannesen   
 

 

ANSVARLIG:  
SAKSBEH.: Sverre Johannessen 
 

Sak 15- 21/22 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 16- 21/22 Saker fra elevråd. 

 

Skidag i Varingskollen for 10. trinn – Elevrådet og en gruppe fra 10. trinn fikk til dag i Varingskollen for 10. 

trinn. Elevene som jobbet med gjennomføringen, har lagt igjen et dokument med informasjon til neste trinn. De 

pantet flasker på skolen, samlet inn penger på spleis, de snakket med BUA og fikk låne utstyr der. De spurte om 

sponsorer, men fikk ikke tak i noen. Fikk kjøpe heiskort til 160kr per elev, og med gratis heiskort til ansvarlig 

voksen som fulgte elevene. Skidagen ble lagt til uke 9, fordi da har innlandet ferie og trenger ikke å betale leie 

for bakken. De gjennomførte en undersøkelse på trinnet for å finne ut hvor mange som trengte utstyr eller kort. 

Alle hadde ansvar for egen transport. 

 

10. trinns elevene arrangerte ball på skolen for første gang. Her har elevene vært med på å starte en ny tradisjon. 

Lokalene ble pyntet veldig stilig av elever og det ble en fin kveld for alle. Elevene har gjort noen erfaringer som 

de vil dele videre.  

 

8.trinn gjorde et eksperiment med det å spise usunt. Var mange elever som fikk erfare hvordan kostholdet 

påvirker trening og fysisk kapasitet. 

 

 



  

 

 

Saksnr.: 10/1  Side 2 

9. trinn. Ingen spesielle saker på trinnet å rapportere om. 

 

 

Andre saker fra elevrådet: 

 

- Har vært lite møter i elevrådet i en periode.  

 

- Leksehjelp. Ønske fra elever om å ha biblioteket åpent til leksehjelp. 

 

- Blandete følelser med tanke på at det ikke blir eksamen. De fleste er fornøyde, men går glipp av en 

erfaring.  

 

- Elevene skal gjennomføre Ungdataundersøkelse.  

 

- Ombudet for barn og unge i Viken skal ha møte med elevrådet i uke 11. 

 

- Elevene har søkt midler gjennom BUK til basketkurver utenfor skolen. FAU vil gjerne ta kontakt med 

elevene for å støtte opp eller se om de kan bidra.  

 

 

Sak 17- 21/22 Saker fra FAU. 

 

- FAU forsøker å jobbe litt annerledes. De har laget egne arbeidsgrupper, som kan jobbe med utvalgte 

temaer mellom FAU møtene. Et team jobber med synlige voksne, for å få flere foreldre med på å være 

synlige voksne i nærmiljøet. Det andre teamet skal jobbe med skolemiljøet og ønsker mer direkte 

samarbeid med elevrådet. Den tredje gruppen er sponsorgruppen, som skal undersøke muligheter for å 

søke om midler inn til arrangementer for elevene fra stiftelser, bedrifter osv. 

- FAU er opptatt av skolemiljøet og hvilken effekt korona har hatt på elever. Mange rapporter nasjonalt 

peker på at det har vært vanskelig å være tenåring under pandemien. Mange barn og ungdom har 

manglet gode tilbud på fritiden, frafall fra idrett og kultur, bekymring for økende skolefravær, psykisk 

helse. 

- Hvordan skal skolene og kommunen møte disse utfordringene.  

 

Sak 18- 21/22 Saker fra politikerne. 

 

- Har ingen saker å melde til møtet. Eneste saken fra utvalg for oppvekst gjaldt SFO.  

- Skolen og kommunen gjør tiltak for å møte dette.  

 

Vi drøftet ulike tilbud om aktiviteter for ungdommer i og utenfor skoletiden. 

-  

 

Sak 19- 21/22 Elevundersøkelsen  

 

Vi jobbet med elevundersøkelsen i SU, arbeidsformen var gruppearbeid med analyse av elevundersøkelsen, der 

vi sammenliknet med tallene for de tre siste årene.  

 

Områder som ble lagt merke til var: 

 

- Var overrasket over at noen elever har svart at voksne mobber / sa sårende ting. Burde være 0 på alle. 

Viktig å ta disse tallene på alvor og undersøke hva som er årsaken. Er det tull eller er det reelt? 

Uakseptabelt dersom det er tilfelle. 

- Gjennomsnittet på mange indikatorer er det samme, men spredningen er større nå. Flere som skårer en 

lav poengsum nå. 

- Mange opplever at de ikke kan snakke med noen medelever i klassen dersom det er noe som plager 

dem. 

- Noen blir utsatt for digital mobbing, men ingen svarer at de mobber digitalt. 

- Noen tall som viser at elevene ikke får nok tilbakemeldinger på hva som skal til (framovermelding).  

- Svakt nedadgående trend på noen områder.  

 

 



  

 

 

Saksnr.: 10/1  Side 3 

Hvorfor tror vi elevene svarer sånn som de gjør? 

 

- Ikke alle tar undersøkelsen like alvorlig, noen kan tulle.  

- De fleste svarer reelt. Mindretall som ikke tar den på alvor. 

 

Tre ting som var positivt: 

 

- Skårer jevnt med landsgjennomsnittet på de viktigste indikatorene i undersøkelsen. 

- Ingen store negative avvik, bortsett fra det som handler om elevmedvirkning. 

- God trivsel og få elever som opplever å bli mobbet. 

 

 

 

Tre ting som skolen bør legge vekt på i sitt utviklingsarbeid: 

- Gode tilbakemeldinger, spesielt framovermeldinger der eleven får vite hva som skal til for å forbedre 

seg. 

- Ha god kontakt med lærer, elevene trenger voksne som viser at de er til stede og er tydelige. 

- Sterkt ønske fra mange elever å vite hvor man står i faget, hvilken karakter man har 

- Snakkes ikke så mye om hvorfor vurdering gjøres uten karakterer, dette trenger både elever og foreldre 

mer informasjon om.  

- Det snakkes ikke så mye om hva som står i læreplanen med elever og foreldre. 

 

 

 

 

Sak 20- 21/22 Temakveld 24. mars 

 

Skolen gjennomfører temakveld i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken. Temaet blir inkludering og 

hvordan foreldre kan bidra i dette arbeidet. 

 

 

 

Sverre Johannessen       28.03.2021 

 

  


