
Nord-Odal kommune  Nord-Odal ungdomsskole 

2133 GARDVIK 

Tlf: 62 97 83 00  Fax: 62 97 83 01 
       E-post: ungdomsskolen@nord-odal.kommune.no 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET 

 

 

Møtedato: 

 

Mandag 30.11.15 

Kl.: 

 

18.30-19.30 

Sted: 

 

Personalrommet, NOU 

 

Tilstede: 

Pernille Myhrer (elev) 

Isabella Valentic (elev)  

Bibbi Skogholt (foresatt)  

Merete Ødegård (foresatt)  

Nina Hansen (foresatt)  

Annette Voll (lærer)  

Agnete M. Kirkevaag (lærer, referent) 

Ida Flikkerud (lærer, vara) 

Mona Grinaker Sjøen (andre ansatte) 

Kai Johansen (skolens administrasjon) 

 

 

SAK 01/15 KONSTITUERING 

 

Saksopplysninger: 

 

Skolemiljøutvalget består dette året av følgende personer: 

Representerer Medlem Varamedlem 

Elever Pernille Myhrer Simen Ruud Larsen 

Siri Holtet Timmy Berg 

Isabella Valentic Bjørnar Storbråten 

Foreldre Bibbi Skogholt  

Merete Ødegård  

Nina Hansen  

Lærere Annette Voll Ida Flikkerud 

Agnete Kirkevaag Unn-Ragnhild Jonsrud 

Andre tilsatte Mona Grinaker Sjøen Mette Nygaard Moss 

Politisk valgt   

Skolens adm. Kai Johansen Eva Oppi Trøftbråten 

 

Skolemiljøutvalget skal konstituere seg med leder, nestleder og sekretær. 

 



Det vises for øvrig til vedlagte utdrag av opplæringslova i tilknytning til neste sak. 

 

 

 

VEDTAK: 

 

Leder: Bibbi Skogholt 

Nestleder: Pernille Myhrer 

Sekretær: Agnete M: Kirkevaag 

 

 

 

 

SAK 02/15 SKOLEMILJØUTVALGETS MANDAT OG OPPGAVER 

 

Saksdokumenter: 

 Opplæringslova §11.1-4 og 7: Organ for brukarmedverknad i skolen (vedlegg 1) 

 

 

Saksopplysninger: 

Samarbeidsutvalget har to funksjoner – et samarbeidsforum for skolen som behandler det 

”man måtte ønske å behandle”, og en mer formell funksjon som skolemiljøutvalg. 

Samarbeidsutvalget har ikke fått delegert styringsoppgaver fra kommunen. 

 

Saksvurdering: 

Samarbeidsutvalget har erfaringsmessig hatt 2-4 møter i året. Det vil være naturlig å legge 

møter i skolemiljøutvalget i forkant eller etterkant av disse – og at samarbeidsutvalget da 

utvides med en representant for elevene og en for foreldrene for å få riktig sammensetning.  

 

 

 

 

VEDTAK: 

 

 

Ovenstående vedtas. 

 

 

 

 

 

SAK 3/15 EVALUERING AV KVELDSSKOLE 

 

Saksopplysninger: 

Kveldsskole for alle elever og foreldre/foresatte 16. november på Milepelen, tema kropp og 

psykisk helse. 

Ekstern foreleser hadde foredrag først, og paneldebatt med flere deltakere, blant annet 3 

skoleelever. 



 

Evaluering: 

 

Elevene syntes at delte klasser gjorde det enklere å snakke om litt vanskelige ting, men kunne 

ønsket seg enda mindre grupper. Kveldsskolen innebar en del gjentagelser, siden elevene 

allerede hadde brukt hele dagen på dette temaet. Det var bra med en engasjert 

foredragsholder, men språket var litt vanskelig. Det var mye fokus på jentenes side, og det 

burde vært flere menn med i debatten.  

 

Noen foreldre syntes programmet ble litt for langt. Noen foreldre reagerte på at Sannna 

Sarromaa tok opp kosmetiske operasjoner i underlivet, og mente elevene var for unge for 

dette temaet. Paneldebatten fikk gode tilbakemeldinger. 

 

Lærerne syntes det var mange tøffe elever som turte å ta ordet i salen, men var enige med 

elevene i at vi skulle ha trukket flere forberedte spørsmål fra kurven, for å kunne representere 

en større bredde. Det var også bra med en pause i programmet, slik at man kunne summe litt 

med andre om temaet. 

 

 

 

SAK 4/15 SKOLEMILJØ 

 

Saksdokumenter: 

 Kopi av enkeltvedtaksskjema (vedlegg 2) 

 

Saksopplysninger: 

 Enkeltvedtak skoleåret 2014/2015 i forhold til §§9a - 2 og 9a - 3  

 Enkeltvedtak skoleåret 2015/2016 i forhold til §§9a - 2 og 9a - 3   

 

 

VEDTAK: 

 

SMU fikk en orientering fra Kai om hva et enkeltvedtaksskjema er og hvordan det brukes. 

Enkeltvedtaksskjemaet er vedtatt. 

 

 

 

 

SAK 5/15 ELEV- / FORELDRE- / LÆRERUNDERSØKELSE 

 

 

Saksdokumenter: 

 Brukerundersøkelser høsten 2015.  

 Resultatene skal analyseres i et ”pluss/delta” skjema (vedlegg 3) 

 

Saksopplysninger: 

Brukerundersøkelser er obligatorisk for 10. trinn. Skolen ønsker at alle elevene svarer på 

undersøkelsen.  



Alle brukerundersøkelsene stenger 9. januar. 

Resultatene skal tas opp og vurderes (med et pluss/delta skjema) i de aktuelle brukerutvalgene 

som er for gruppene. Samlet resultat skal opp i skolemiljøutvalget for endelig vurdering. 

Resultatet skal legges fram for utvalget for oppvekst og kultur, med vedlegg fra alle  

 

 

VEDTAK: 

 

Foreldreundersøkelsen tilbyr flere spørsmål enn de som skal brukes. Etter diskusjon, der man 

vektla hvilke spørsmål som også var dekket gjennom andre spørsmål, vedtok SMU at 

følgende spørsmål skulle utelates: 

 

 Arbeidsforhold og læring 2 

 Medvirkning 

 Regler på skolen 

 Trygt miljø 2 

 Mobbing på skolen 

 Utdanning og yrkesrådgivning 

 FAU & SU 

 Fysisk materiell og miljø 

 

(I tillegg utelates automatisk SFO-spørsmål) 

 

 

 

 


