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 STED: Øygard ungdomsskole 

 

 

 DATO: 14.06.17 

 

 

 STED: skolen  

 MØTELEDER: smu-leder  

Skolemiljøutvalget MØTEREFERENT: rektor  

Til stede: Trond S. Bratteteig(leder), Terje Lauvvik (nestleder), Rune Stangeland (rektor), 

 Jone Herigstad (lærerrep.) ,Oddmund Fuglestad (politisk rep.), Lars Johansen Østråt 

(elevrep) og Sofie Våge Godøy (elevrep) 

Forfall: Sofie Våge Godøy (elevrep), Lars Johansen Østråt (elevrep) 

Sendes også: Kommunaldirektør v/Richard Olsen, 

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

7/1617 Godkjennelse av innkalling 

Innkalling godkjent 

 

8/1617 Innspill til revidering av Alle for Øygard- skolens ordensreglement 

 

Elevrådet var ikke representert på møtet, men sendte følgende innspill til 

revidering av ordensreglementet: 

 

REGLER SOM FREMMER GOD ORDEN BÅDE INNE OG UTE: 

Punkt 5, side 4: "Lue, caps og hette brukes kun i friminutt og midttime" 

 

Elevrådet mener at lue, caps og hette kan også bruke i timene, men skal 

vurderes av hver lærer.  

 

REGLER SOM FREMMER LÆRING: 

Punkt 13, side 5: "Fotografering og filming er kun tillatt etter avtale med 

administrasjon, lærer eller assistent" 

 

Vi foreslår at fotografering og filming som ikke er tillatt burde straffes 

dersom eleven ikke leverer mobiltelefonen/andre tekniske 

kommunikasjonsmidler. 

 

REGLER SOM FREMMER TRIVSEL OG TRYGGHET I 

FRIMINUTTER: 

Punkt 1, side 5: "Elevene på 8. og 9.trinn skal være på skolens område i 

friminuttene" 

 

Det har kommet inn flere klager på at elever på 9.trinn forlater skolens 

område og går ned i butikkene i friminuttene. Vi foreslår at dersom elever 

på 8.trinn eller 9.trinn forlater skolens område, burde de få konsekvenser 

 

SANDNES KOMMUNE 

Møtereferat 
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(anmerkning). For å hindre at elevene ikke skal forlate skolens område, 

foreslår vi at en lærer burde være vakt ved skolens utgang.  

 

9/1617 Valg av elevrepresentanter til bydelsutvalgene 

Sak ble meldt av politisk representant da Hana bydelsutvalg har hatt svært 

lav oppmøtefrekvens fra elevrepresentantene. Skolen må søke og velge 

elevrepresentanter som faktisk møter på møtene. 

 

Skolen har i mai/juni forsøkt å representanter til Hana og Sviland 

bydelsutvalg blant elevene på årets 8.trinn. Funksjonstiden for de nye 

representantene blir skoleåret 2017 – 2018 og 2018 – 2019. 

Representantene til bydelsutvalgene må bo i bydelen. 

   

Øygard ungdomsskole har for neste periode fått på plass følgende 

elevrepresentanter 

 

Hana Bydelsutvalg:  

Hoved: Tuva Lisa Magdalene Christiansen; tuva.christiansen@lyse.net 

Hoved:Vanessa Linjord; vanessa.linjord@lyse.net 

Vara: Anna Grøsvik Fosse; agfosse@hotmail.com 

Vara: Alicia Bui; Jose-bui@online.no 

 

Sviland Bydelsutvalg: 

Hoved: Kamilla Weronika Lutsi; Kamilla.hetland@gmail.com 

 

Vi mangler fortsatt 1 hoved og 2 vara til  Sviland bydelsutvalg  
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