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Referat fra møtet den 25.10.2022 SU Jørpeland ungdomsskole 

SU skoleåret 2022-2023 består av: 
Leder Evelyn Bokn, 
Inger Kristine Vasstveit og Bianca M. Asbjørnsen - Vara foreldre: Kåre Halsne og Siv Berge 
Paul Tellef Hødnebø og Marianne Krumsvik - Vara skole: Jeanette Ødegård 
Fra andre ansatte 1 (kommer) - Vara andre ansatte 
Glenn Lucas Spørkel Holstein 9A, - Vara elevråd Zulfa Rezai i 10D 
Åsbjørn Fjelde Kleven - Vara politisk Olav Hjørungnes 
Rektor Kari Heng 

Til info: 
Vara har fått kopi av innkalling. De vil få ekstra melding dersom noen melder forfall. 
Vi kaller, som vi pleier, inn hovedmedlem og varamedlem fra elevrådet til alle møtene. 
Elevrådsrepresentantene får referatet på mail i Google. 

Forfall: Politisk representant var ikke til stede, ikke meldt forfall. 

Sak 1/22-23 Godkjenning av innkalling 
Ok, ingen kommentarer til innkalling. 

Sak 2/22-23 Roller, valg av leder og nestleder 
Evelyn Bokn fortsetter som leder, Marianne Krumsvik nestleder og rektor sekretær. 

Sak 3/22-23 Budsjett for 2023 
Rektor la fram budsjettet for 2023. SU-medlemmene hadde ingen kommentarer til budsjettet. 

Sak 4/22-23 Orienteringssaker 
Nytt skoleår: Alltid spennende med nytt skoleår, spesielt er det kjekt å møte de nye elevene på 8. 
trinn. Vi har fått tak i gode og kvalifiserte folk, både lærere og miljøarbeidere, i stillingene vi lyste ut. 
Vi opplever at det har vært en god start på alle trinn. 
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Flytting til Resa: Planen er at vi skal være inne til 3. januar 2023. Bakgrunnen for flyttingen er dårlig 
inneklima på JUS, der flere elever og lærere over tid har utviklet ulike helseproblemer ved å oppholde 
seg i bygningene. 

Det er minimale utbedringer som skal gjennomføres i forkant av flyttingen til Resahaugen, men det 
forventes likevel en viss standard. I dag oppleves spesielt klasserom og gangene ganske nedslitte. Det 
trengs blant annet maling i ganger og klasserom, fjerning av småkjøkken i gangene, maling og 
klargjøring av garderober inn til klasserom (fra små til store elever), hele og like blendingsgardiner i 
klasserommene og tilpasning av kontorer til administrasjon. Vi har sendt en “bestillingsliste” til B&E 
og er i dialog om videre prosess. 

Ny rektor: Rektor skal gå over i en delt pensjonsordning, AFP kombinert med stilling som 
spes.ped.leder. Det lyses i den anledning ut ledig stilling som rektor ved skolen. 

Sak 5/22-23 Møteplan for SU skoleåret 22-23 
Det planlegges 2 møter pr. semester, med mulighet for å kalle inn ekstra ved behov. SU-møter i 
vårsemester er datert til 10.01.23 og 21.03.2022. Møtene er på tirsdager etter FAU-møtet, kl 19.30. 

Sak 6/22-23 Informasjon fra Levekår - ikke til stede 

Sak 7/22-23 Saker fra FAU 
Informasjon om neste års 17.mai-oppdrag: For ungdomsskolen er dugnadsarbeidet knyttet til salg 
(8. trinn), og programblad (9. trinn). 
Polentur: FAU har drøftet Polenturen/Tysklandsturen generelt. Elevene på 10. trinn har i flere år reist 
på denne turen, som har vært i regi av foresatte og gjennomført i høstferien. Planleggingen av turen 
starter allerede mens elevene går på 8. trinn. FAU har fått tilbakemeldinger på at ikke alle 
foresatte/elever er positive til en slik tur, og ønsker å undersøke status her, f.eks ved en anonym 
undersøkelse på 8. trinn. 

Sak 8/22-23 Eventuelle saker fra elevråd 
Elevrådet har vært på befaring på Resa og fått mulighet til å komme med innspill på uteområdet, med 
fokus på hvordan en kan legge til rette for aktiviteter i friminuttene. 
De har også hatt oppe en sak om lærebøker på papir i stedet for digitalt. Trinnene melder om ulike 
behov, og elevrådet har ikke konkludert enda. 

Sak 9/22-23 Eventuelt 
Elevene opplever at det er kaldt i klasserommet og ønsker å ha på yttertøy og ørevarmere/øreklokker i 
timene. Innspill fra rektor: 
Kalde klasserom skyldes både sparetiltak og inneklimatiltak. Yttertøy inne i klasserommet er ikke 
anbefalt med tanke på luftkvaliteten i klasserommet. Det er vanskelig å få med seg undervisningen når 
en sitter med ørevarmere/øreklokker på, og er av den grunn ikke ønskelig. Elevene oppfordres til å ta 
på varmere klær. 

28.10.2022 
Kari Heng 
referent 

Kopi til: 
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Kopi til: 
Jeanette Ødegård Lynghaugvegen 100 4121 Tau 
Kåre Halsne Fjelltunvegen 78 4103 Jørpeland 
Olav Hjørungnes Tunglandsvegen 13 4100 Jørpeland 
Siv Berge Austhagen 3 4100 Jørpeland 


