NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

MØTEREFERAT

MØTETITTEL: Referat SU/SMU- møte Nittedal ungdomsskole
06.02.2020
MØTE NR:

3

MØTESTED:

NUS-kontor

DATO:

06.02.2020

TID:

18.00-19.30

SAKSNR.:

11/01112

ARKIVKODE:

0, A20

Møtedeltakere: Anne- Kari Nilsen Leder (FAU), Fredrik Drake Nestleder (FAU), Rune Liberg
Sannes (L), Wenche Lynnebakken (A), Robin Fogh (elevråd 10. trinn), Sverre Johannessen
(NITKOM), Egil Hjorteset (NITKOM),
Ikke tilstede: Linn Ingeborg Aabel (L), elevrådsrepresentanter 8. og 9. trinn.
Referent: Sverre Johannesen

ANSVARLIG:
SAKSBEH.:

Sverre Johannessen

Sak 15- 19/20

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godtatt uten noen innspill.
Sak 16- 19/20

Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte ble gjennomgått.
Sak 17- 19/20

Saker fra skolen: Demokrati i skolen

Vi tok opp temaet demokrati i skolen, og refererte til møtet med samme tema og tittel, som ble
gjennomført i regi av Nittedal kommune i januar. I møtet var representanter fra FAU, politikere og
rektorer representert, og det fungerte både som en skolering i formålet og hensikten med
skolemiljøutvalg (SMU) og skolens samarbeidsutvalg (SU), og som et dialogmøte på tvers av skolene i
bygda. Initiativet ble tatt for å styrke demokratiet i skolene i Nittedal og for å gi økt kunnskap og
informasjon til nye politiske representanter og nye deltakere i utvalgene.

Det opplevdes som nyttig å få snakket på tvers av skolene og dele erfaringer, og bekreftet at vi ser ut
til å jobbe godt på dette området på NUS. Et viktig poeng er at SU/SMU må skape engasjement
gjennom å jobbe med saker som er relevante og der det kan gjøres en synlig forskjell i skolen. Det ble
også understreket hvorfor det er så viktig at elevene er representert når skolemiljø skal drøftes, når
møtet har formen SMU – så skal elevene og foreldre til sammen utgjøre et flertall i møtet. I så måte
så er det viktig at alle elevrepresentantene stiller til møtene de får innkalling til, eller at vara
kommer.
Sak 18- 19/20







Elevrådet har ikke hatt møter på en stund, og det har heller ikke vært noen store saker i denne
perioden.
Det har vært en gruppe på tre elever som går igjennom undersøkelsen om skidag, nær 100%
deltakelse på undersøkelsen gir et godt beregningsgrunnlag.
Elevene har satt opp et regneark for å finne ut hva kostnadene blir. De mener det vil være
nærmere 40.000 i kostnader som må dekkes for å få til skidag i Varingskollen med de rammene
vi har i dag. I overkant av 130 elever trenger dagskort. Elevene fikk ikke tallene til å stemme
med hvor mange som skal gå på ski. Over 200 ønsker å stå alpint, omtrent 20 på langrenn og
20 på aking. I tillegg kommer transportutgifter.
Endelig regneark leveres til rektor, som tar kontakt med Varingskollen. Hvordan finansieringen
skal løses er noe elever, foreldre og skole sammen må finne ut av.
Elevrådet ønsker omvisning på ny skole. Elevene har ønske om muligheter for delingsgrupper i
flere fag. Rektor svarer at omvisning skal være mulig å få til både for elevråd og FAU. Ønsket
om delingsgrupper i flere fag avhenger av skolens budsjett og antallet lærerstillinger som
skolen har til rådighet i timeplanleggingen.

Sak 19- 19/20








Saker fra elevråd.

Saker fra FAU.

I forrige møte ble FAU enige om en felles målsetting for arbeidet deres som handler om å
støtte opp om skolen, men samtidig følge med på det som skjer i og rundt skolen med et kritisk
blikk.
FAU vil ha et ekstra øye på overtakelsen av ny skole og sikre at testing og bruk er
hensiktsmessig, 2020/2021. Det er et ønske fra FAU om fullskalatesting med elever og lærere
før skolebygget tas i bruk.
26. Februar skal det arrangeres foreldremøte for 9. og 10. trinn, forestillingen «Utafor» skal
vises på skjerm i storsalen i Flammen. Elevene skal få et opplegg knyttet til filmen på skolen,
men det kan gjøres i etterkant av foreldremøtene. Meningen er at foreldre og elever kan
snakke om opplegget i etterkant. Filmen er tilgjengelig på nett. Representant fra FAU kan bidra
med informasjon om det tekniske. Skolen står fritt til å vurdere omfanget av tid som skal
brukes, og hvilke fag som skal knyttes til opplegget. Elevrådsrepresentanten mener det vil bli
vanskelig å finne tid til å både se filmen og jobbe med opplegget på 10. trinnet, siden de er
midt inne i en hektisk periode med søknad til VGS. Vi ble enige om at vi gjennomfører
opplegget og evaluerer hvordan det fungerer og om det skal brukes videre.
Ny rutine for gjennomføring av nyttårsball er utarbeidet av lærere fra skolen, og delt med FAU.
Vellykket gjennomføring. Ønske om å fortsette å leie Flammen til dette formålet.

Saksnr.: 10/1
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Sak 20- 19/20






Saker fra politikerne.

Kommentar til punktet om fullskalatesting av ny skole: Det er nok ikke realistisk slik det ser ut
nå med tanke på tidsskjemaet som må holdes i byggeprosjektet før overtakelse.
Elevdemokratiet. Skal opp som sak i formannskapet. Sak: Opprettelse av ungdomsråd i Nittedal
kommune. Ungdomsrådet skal representere ungdom i NK, ikke bare skolene. Samme status
som eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Lærernormen som skal tas opp som sak politisk. Skolens prioriteringer opp mot lærernormen
skal vurderes.
Skolebehovsplan er en sak som skal behandles en gang i løpet av dette året.

Sak 21- 19/20

Saker til neste møte

Ingen spesielle saker til neste møte. Da vil forhåpentligvis både FAU og elevråd ha vært på omvisning
i ny skole, og dette kan være en aktuell sak til møtet.

Sverre Johannessen

Saksnr.: 10/1
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