NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

REFERAT

MØTETITTEL: Referat su- møte Nittedal ungdomsskole
28.11.18
MØTE NR:

2

MØTESTED:

NUS-kontor

DATO:

28.11.2018

TID:

18.00-19.30

SAKSNR.:

11/01112

ARKIVKODE:

0, A20

Møtedeltakere: Therese Johnsen Haget Leder (FAU), Barbro Kjørsvik Nestleder (FAU), Rune Liberg
Sannes (L), Linn Ingeborg Aabel (L), Christoffer Metirtikas Johnsgaard (elevråd), Sofie Lappegård
(elevråd), Arve Pedersen (NITKOM), Sverre Johannessen (NITKOM)
Forfall: Wenche Lynnebakken (A)
Referent: Sverre Johannesen

ANSVARLIG:
SAKSBEH.:

Sverre Johannessen

Sak 9- 18/19
Sak 10- 18/19
Sak 11- 18/19

Godkjenning av innkalling – rettet opp en feil overskrift.
Referat fra forrige møte – Vi gjennomgikk forrige møte.
Orientering om personalsituasjon i høst og videre framover

Rektor orienterte om bytter av lærere og endringer i timeplaner som følge av endringer i personalsituasjonen.
Utfordringene er løst og skolen regner med at det vil være mer stabilt og mindre vikarbruk
videre.
Sak 12- 18/19

Status modulskole

Skolen er i normal drift, men enkelte småting gjenstår fortsatt. Dette har prosjektleder fra kommunen kontroll på
og manglene rettes opp. Det er ikke snakk om mangler som påvirker elevenes læringssituasjon, med unntak
enkelte rom der det har vært problemer med temperatur på grunn av manglende varmeovner eller tetningslister i
dører.
Spørsmål om hva som gjøres for å møtes på tvers av trinn. Tiltak for å møtes i storefri. Aktivitetsrommet er mye
brukt av 10. trinn, men noen elever fra 8. trinn synes det er litt skummelt å bruke rommet da. Skolen vil forsøke
å finne ordninger som kan gjøre at rommet kan brukes på tvers av trinn.

Ordningen med å la elever være inne gjør at mange elever. Inneklima og luftkvalitet. Ingen rapporter fra
klasserom eller lærere om dette siden høstferien, det var noen rom der brukerfeil førte til dårlig luft på starten av
skoleåret. Lærere i møtet har ikke lagt merke til dårlig luft, men en av elevrepresentantene sier hun har opplevd
at det har vært dårlig luft. Skolen evaluerer om elevene fortsatt skal få være inne i like stor grad.
Sak 13- 18/19

Saker fra elevråd.

Trinnmøter med elever. Elevene synes det var fint å få ta opp saker direkte med lærere.
Lærere opplever det som nyttig å få tilbakemelding direkte fra elever. Hver klasse hadde forberedt seg med
positive saker og saker de ønsket å få gjort noe med.
Saker fra elevråd. Mye stress med de store vurderingene. Elevene foreslår flere små vurderinger.
8. trinn ønsker flere karakterer.
Spørsmål om tilbakemelding fra faglærere. Ikke alle fag der det er gitt enda.
Lærerne ser at dette er viktige tilbakemeldinger fra elever, som de skal ta med tilbake i planleggingsarbeid.
Sak 14- 18/19

Saker fra FAU.

En sak som har gått igjen er hvordan FAU kan kommunisere bedre ut mot foreldregruppa.
Utdanningsmessa – vært opptatt av evaluering og informasjon om denne. Utdanningsmessa fungerte ikke.
Skolen har gitt skriftlig beskjed til arrangør og i rådgiversamling for Nedre Romerike, om at
arrangementet ikke kan gjentas i samme format som i år.
FAU undersøker muligheter for å arrangere et foreldrestyrt møte januar, med fokus på utdanning. Hvordan
navigere i havet av muligheter? Hvordan vil elevene oppleve dette? Elevrådsrepresentantene
er usikker på hvordan det vil oppleves. De tar saken med tilbake til elevrådet. Skolen tar det
med tilbake til karriereveileder og ledergruppe.
Sak 15- 18/19

Saker fra politikerne.

Elvetangen. Det ble vedtak i kommunestyret 19/11 om bygging av Elvetangen. 17. desember vedtas budsjettet i
kommunestyret. Mye meninger blant både politikere og folk flest om hvordan dette skal
finansieres. Det vil påvirke økonomien i kommunen, men nå er saken bestemt og man må
finne de gode løsningene.
Sak 16- 18/19

Eventuelt

Svømming – Spørsmål om hvordan skolen løser svømming i perioden der det er modulskole. Elevene på 9. og
10. har fått dekket den lovpålagte svømmeopplæringen før flytting. 8. trinn får sin opplæring
i løpet av 10. trinn.
SU-møtet i mars må flyttes siden møtet kolliderer med kommunestyret samme dag.
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