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NESTE MØTE  REFERENT Marianne Ødegård Mûller 

 

SAK  Ansvar 

 
Rektor forteller om oppslag i Hallingdølen og skryter at ungdommene tør å ta 
ord og snakke i media og komme med sine meninger. Bra! 

 

 

1-21/22 
 

Val av møteleiar og skrivar 
 

 

2-21/22 Skulemiljø og tilsynsrapport frå statsforvaltar. 
Hvilke lovbrudd/ anmerkninger som statsforvalter har kommet med. 
Gjennomgang av denne rapport. Funnene er på høring til skole og de kan 
komme med tilbakemeldinger vedr. dette. 
• Rektor involverer, men rektor sikrer ikke dette med rutiner 
• Gjennomgående i rapport at det mangler skriftlige rutiner. 
• Hvordan sikrer skolen at det som er bestemt blir gjennomført 
• Gjennomgang av rapport i ulike foraer 
• Trygt og godt skolemiljø, og informasjon ut til alle. Eks. foreldremøte 
• Hvordan går informasjon om hva som er viktig, og kommer det tidlig 
nok, dokumentasjon på det som er viktig. 
• Helhet i tilbakemelding er at det vi gjør i praksis må dokumenteres i 
rutiner. 
20.okt gi tilbakemeld og 20.11 endelig rapport ut. Rapport sier noe om 
forbedringsrommet. Skolen jobber nå med rutiner og samarbeider med andre 
skoler for bistand. Rektor ønsker ikke rusk med disse skolemiljøsakene 
Elevråd, SU og FAU skal alltid ha skolemiljø og klassemiljø på sakslisten, dette 
var positivt.  
• Skolemiljø akkurat nå, språkbruk generelt, og uttalelser fra elevene: 
noen kommentarer her og der, men det er ingen saker som bekymrer nå. 
Relativt fint. Aldersgrenser på film og en spesiell serie blir reflektert rundt. Viktig 
at skole sender ut informasjon. Oppleves noen ganger som press fra 
jevnaldrende. 
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3-21/22 Mobbemanifest/partnerskap mot mobbing og tiltaksteam mot mobbing. Hva 
er beredskapsteam mot mobbing? (udir.no) 
Rektor bedt om at det opprettes mobbeberedskapsteam i kommunen. Disse 
skal bistå når samarbeid er fastlåst og det kreves spisskompetanse. Hvilket nivå? 
Om det stopper opp vil de bli koblet på. Trenger ikke være tunge saker. 

rektor 

4-21/22 Målval i skulen 
Elevene hatt målvalg og de ønsket å bli hørt. .150 ønsker bokmål, og nynorsk 
50. 25 elever deltok ikke. Mellomtrinn mer jevnt, enn på ungdomstrinnet. Blir 
levert politikere og skole vil uttale seg. Er viktig hva kommunen går for, og at 
det blir tilrettelagt for dette etter loven. Politisk behandles des/jan med 
oppstart høst 2021. Viktig at saken blir godt belyst, økonomiske vurdert og 
regelverk sett på. Ungdomsrådet skal behandle saken når den er ferdig belyst. 
De må ut i klassene. Nynorsk i dag. 
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5-21/22 Ordensreglement. Evt innspel og forslag til endringar.  ORDENSREGLAR 
(hemsedal.kommune.no) 
Leses i gjennom hver for oss og blir sak på neste SU-møte 

 

6.21/22  Ungdata våren 21 PowerPoint-presentasjon 
(ungdata.no)PowerPoint-presentasjon (ungdata.no) 
Gjennomgang av Powerpoint – presentasjon: Ligger åpent ute 
Diskusjon rundt nettvett og sosiale medier. Mellomtrinnet er viktig å jobbe med 
og at det jobbes tettere med foreldregruppen i dette trinnet. Skoleledelse skal 
få utredning og ønsker å innføre skolemat(gratis) 
 

rektor 

7-21/22 Status ny skule 
F bygget har fått tak- milepæl. Det er en belastning for alle med mye støy, men 
dette roer seg litt nå. Innflytning høst 2021. Jobber med å finne en god måte å 
komme inn i nytt bygg, samtidig bevare rom som er viktig i denne overgangen. 
Uteområde skal også være klar til høsten, Veidekke utarbeider en plan. Elevene 
vært tettere og mere uro den siste tiden pga. sprenging. 

inspekt
ør 

8-21/22 Evt saker frå andre. Må meldast inn minst to dagar før møtet:  

 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kommunalt-beredskapsteam-mot-mobbing/malet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kommunalt-beredskapsteam-mot-mobbing/malet/
https://www.hemsedal.kommune.no/siteassets/hemsedal/skule-og-barnehage/skule/ordensreglar-vedtatt-varen-17.pdf
https://www.hemsedal.kommune.no/siteassets/hemsedal/skule-og-barnehage/skule/ordensreglar-vedtatt-varen-17.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Hemsedal_2021_Ungdomsskule_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Hemsedal_2021_Ungdomsskule_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Hemsedal_2021_Barneskule_Kommune.pdf

