
Referat frå  SMU/SU-møte torsdag 10. februar 2022

Tid: kl. 19.00-20.00

Stad: Naturfagsrommet på skolen

Innkalla:
- Elevrådsrepresentantar i 8.-10. klasse
- Skolen si utviklingsgruppe
- Skoleleiinga
- SU-representantar : Camilla Christiansen og Halvard Oftedal
- Politikar: Jøran Dahl

Innleiing med gjennomgang av SU(Samarbeidsutvalg) og SMU(Skolemiljøutvalg).

1. Gjennomgang og refleksjon over årets elevundersøking.
○ Elevundersøkelsen gjennomgått.

■Lykkes med trivsel, trygt miljø, støtte fra lærere, felles regler og
elevdemokrati.

■Vil forbedre motivasjon, PRUV og arbeidsro.
● Arbeidsro som vanskelig begrep - ulik oppfatning om hva dette er.
● Motivasjon for læring og skole er vanskelig. Handler om PRUV

(praktisk, relevant, utfordrende og variert), og at dette har gått litt ned.
○ Gruppearbeid med spørsmål fra undersøkelsen:

■Hvorfor lykkes vi med trivsel, trygt miljø og støtte fra lærere, felles regler og
elevdemokrati.

● Fra elevene: lite folk på skolen, små klasser. Voksne vi kan stole på.
● Fra lærere: små klasser, liten skole og god kjennskap til elevene.
● Fra foreldre/politiker: liten bygd, kjenner hverandre på tvers av ulike

arenaer. Trygghet i et lite miljø. Positivt at elevene sier de har noen
voksne de stoler på. Foreldre registrerer at det er våre elever.

■Elevdemokrati: Hva er viktig å bli hørt i eller mene noe om?
● Fra elever: Vanskelig å si. Å bestemme noe for hele klassen er

vanskelig.
● Fra lærere: Felles forståelse for begrepet, handler om å bli hørt.

Klassemøte før elevråd har hjulpet. Vurderingskriterier, arbeidsform,
friminutt og regler i friminutt er viktig.



● Fra foreldre/politiker: Vanskelig for elever å bestemme noe rundt
egen utdanning, men viktig å bestemme i det som handler om
trygghet. Fra egen erfaring er det praktiske viktig. Saker som gjelder
elevene personlig blir de viktige å bli hørt i.

■Hvorfor er motivasjon vanskelig å hva kan vi gjøre med det?
● Elevene: Korona kan ha spilt inn. Fag kan være vanskelig pga hull fra

tidligere år. Faller av når fag blir for vanskelige, og motivasjonen
synker. Motiverende med karakterer, gjerne først i 10.kl,  mtp å
komme inn på vgs.

● Foreldre: Utfordrende for lærere og elever med mye fravær. Mye
undervisning som blir preget av “på sparket” pga fravær.

● Lærere: Korona har gjort at tverrfaglige prosjekt har vært vanskelig å
gjennomføre pga at en ikke vet hvem som kommer. Kanskje noen
som slapper litt for mye av og tenker at det først er 10.kl som gjelder.
Vanskelig å begeistre en digital generasjon med verden på sin skjerm.
Vanskelig å konkurrere med internett og tempo i inntrykk.

■Hvorfor er PRUV vanskelig og hva kan vi gjøre med det?
● Foreldre/politiker: Det praktiske krever mye forarbeid, gi elever valg

mellom ulike praktiske arbeidsformer. En korona-ustabil arbeidsstab
gjør også alle prosjekter vanskelige. En lærer er alene på sitt trinn og
begrenset med samarbeidspartnere. Motivasjon: blir en elev kartlagt
mtp interesser og mulige fremtidige utdannings- og yrkesvalg?

● Lærere: Korona-situasjonen har begrenset valgfriheten og det
praktiske. Ny læreplan uten tilhørende læreverk er utfordrende.
Prøver å finne interesseområdene som kan motivere og engasjere mtp
fremtidig yrke. Prøve å sette fag inn i en større sammenheng.
Relevans i ulike fag og sette disse inn i en sammenheng som gir fag
og emner mening.

● Elever: “I vår klasse lager vi en del lyd og snakker sammen, og
praktiske oppgaver gjør klassen enda mer høylydt.” (sitat elev). Kan
være vanskelig å “slippe” elever løs på praktiske og mer flytende
oppgaver.



2. Inkluderande barnehage-og skolemiljø (IBS): Skolen er ein del av denne nasjonale
satsinga og målet med prosjektet er at vi skal bli endå tryggare og bevisste korleis vi skaper
trygge og gode skolemiljø.

○ Vi ønsker å reflektere over kva vi som skole lukkast med og kor vi har forbetringar.
■Lykkes med:

● Elever: Trygge voksne. De legger til rette for at timer og fag tilpasses
eleven. Trygt med en liten skole.

● Lærere: Forbedre hjem-skole samarbeidet. Lettere og raskere kontakt.
■Forbedringer:

● Elever: Gyldne regel. Mindre kommentarer.
● Lærere: Jobbe med sosial kompetanse med gruppen. God tid til

elevene.
● Foreldre: Forbedre kontakten på foreldrenivå og løse konflikter på

lavest mulig nivå. Foreldre som kjenner hverandre får barn som også
har bedre relasjoner.

○ Vi ønsker også å drøfte korleis vi som ulike aktørar (lærarar, elevar, føresette)  kan
bidra til å skape eit inkluderande skolemiljø.

● Foreldre: Forbedre kontakten på foreldrenivå og løse konflikter på
lavest mulig nivå. Foreldre som kjenner hverandre får barn som også
har bedre relasjoner. “Innfødte” bedre til å inkludere tilflyttere.
Samarbeid og inkludering på foreldrenivå. Frivillighet og
engasjement på arenaer for barn og ungdom er viktig. Forslag til
skolen om å invitere lag og foreninger i en setting hvor foreldre er, for
å informere om sine tilbud til foreldregruppen, på skolen. Kunne vise
bredden av tilbud, for å bedre kunne inkludere og engasjere.

● SU informert om prosjektet “landsbyen”.

Ref.
André Skjærpe


