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 STED: Øygard ungdomsskole 

 

 

 DATO: 06.11.18 

 

 

 STED: skolen  

 MØTELEDER: smu-leder  

Skolemiljøutvalget MØTEREFERENT: rektor  

Til stede: Terje Lauvvik(leder), Katrin Handeland(nestleder),  Per-Otto Jørgensen (lærerrep.), Lars 

Handeland Skogesal( elevrep), Vanessa Linjord (elevrep), Rune Stangeland  rektor). 

Forfall: Oddmund Fuglestad (politisk rep.) 

Sendes også: Komm.dir. v/Richard Olsen, 

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1/1819 Godkjennelse av innkalling 

Innkalling godkjent 

 

2/1819 Info fra elevråd 

Øygard har meldt seg inn seg inn i Elevorganisasjonen(EO) etter en 
uravstemning, og er første ungdomsskolen i Rogaland som er medlem. 

336 elever stemte for, 42 elever stemte mot, og 12 elever stemte blankt. 

Se mer info om Elevorganisasjonen på  https://elev.no/om-eo/ 

 
EO kan elevene bruke som et rådgivende organ/be om hjelp i saker som 
opptar dem. 
Elevrådet har også søkt EO om totalt 55 000 kroner i støtte til 
Sandvedparkfestivalen, Gapahuk og en sosial tilstelning for elevrådet. 
 
Det har blitt avholdt et møte i EF01(elevforsamling) i Stavanger. Vår 
elevrådsleder Vanessa Linjord ble valgt inn som Fylkesstyremedlem.  
Da elevrådsleder er valgt inn i Fylkesstyret, må nestleder Lars Handeland 
Skogesal delta på neste elevforsamlingsmøte(EF02) 
Både elevrådsleder og nestleder er elever på 10.trinn. Skolen sendte 
derfor også delegater fra 8.- og 9.trinn slik at vi sikrer oss kontinuitet. 
 
Elevrådet har ellers brukt mye tid på å jobbe frem saker til BUBS. 
 
Det er et ønske at referater fra elevråd legges ut på hjemmesiden. 
Kontaktlærer for elevråd tar ansvar for dette. 
 
 

 

3/1819 Revidere spørsmålene i skolens mobbe – og trivselsundersøkelse 
Elevene syntes at det var satt opp litt for liten tid til å svare på 
spørsmålene i klasserommene. 
Elevene syntes også at skolen kunne kommunisert bedre hvordan skolen 
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håndterer svarene fra elevene. Hvem får se svarene fra elevene? 
Det var ingen kommentarer i forhold til spørsmålene, og heller ikke hvorfor 
undersøkelsen ikke er anonym. 

4/1819 Plan for et godt – og trygt skolemiljø 

Ingen innspill til planen på møtet. Har en innspill i etterkant, kan dette 

sendes til SMU leder. 

 

5/1819 Tanker om Google Hangout og Mobilhotell 

 

Skolen har i sitt ordensreglement at mobil ikke skal se eller høres i 

skoletiden. Det blir daglig tatt inn mobiler fra elever som ikke overholder 

skolens regler, og det blir også brukt mye tid på å få enkelte elever til å gi 

fra seg mobilen. Dette er tid som tas fra undervisningstid. 

Kan Mobilhotell vare en løsning? Det er flere av ungdomsskolene i 

Sandnes som har Mobilhotell. Rektor undersøker hvordan ordningen med 

Mobilhotell fungerer i praksis. 

Mulige konsekvenser ved bruk av mobil er en sak som elevrådet har 

begynt å drøfte, og det er en sak som elevråd og SMU vil følge opp. 

 

Skolen vet at det foregår mye på Google Hangout. Ledelse, elevråd og 

SMU jobber videre med saken. Mulighet for å stenge Google Hangout? 

Chromebook er en kommunal eiendom. Skal en gi frislipp på det meste, 

eller bør skoleeier/skole gis mulighet til å sette noen begrensinger i bruk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1819 Eventuelt 

Elevene ønsker en aktivitetsdag sammen med Høyland. Sak tas opp i neste 

SMU møte. 

 

 

 

 


