
 

 

Innkalla: 

Elevrådsrepresentantar i 8.-10. klasse: Anne Vatland, Eira Gjesdal og Isabelle 
Birkeland-Fjelland 

Skolen si plangruppe 

Skoleleiinga 

SU-representantar : Ellen Meyer og Inger Marie Tandstad Andersen 

FAU-leiar: John Vatland 

Politikar: Kristin Gilje Tune (møtte ikkje) 

Innkalling til SU-møte onsdag 7. februar 2019 

Stad: Personalrommet på Oltedal skole 

Tid: kl. 19.00-20.00 

1. Gjennomgang av årets elevundersøking m/refleksjonsoppgåver 
a. Vi lykkast særleg godt med trivsel og arbeidsmiljø 
b. Vi lykkast også særleg godt med at elevane opplever støtte frå lærerane, at 

lærerane håndhever reglar likt, og at undervisninga på Oltedal skole PRUVast. 
Vi meiner dette heng saman med at vi scorer høgare på motivasjon enn vi har 
gjort før.  

c. Vurdering for læring lykkast vi også med, men vi ønskjer å bli betre på 
eigenvurdering 

d. Vi ønsker ennå å bli betre på arbeidsro.  
e. Digital mobbing er et område vi må ha fokus på framover. Vi scorer ikkje dårleg 

her, men vi veit at dette er eit område som vert særs viktig å ha fokus på.  
f. Arbeid i grupper på tvers av elever/lærere/foreldre: 
g. Vi har høg trivsel på skolen og elevane opplever miljøet som trygt. Kva er årsaka 

til dette og kva er det viktig at vi gjer meir av for å oppretthalde dette? 
i. litan skole - lett å få oversikten - lett å sjå alle 

ii. fokus på relasjonar 
iii. lita bygd gjer at alle stort sett kjenner alle 
iv. god klasseleiing - trygt for elevene å vere her 
v. flinke til å ta ansvar for at ingen går alene 

vi. lærerane sitt gode humør og gode relasjoner til kvarandre smitter over 
på elevene - gode relasjonar i personalet 

vii. tverrfaglige opplegg gjer at elevene blir kjent med flere elever enn de i 
egen klasse.  

 



 

viii. viktig at elevene også er flinke til å seie hei, god morgen ol. både til 
elevar og vaksne 
 

h. oppgave 2 - Vi vil at elevane skal vere motiverte for læring. Gjennom PRUV 
opplever vi at det skjer. Kva kan vi gjere for å skape endå meir motivasjon for 
læring? 

i. skolen - legge opp til aktive dagar, forklare relevansen, tilpasset 
opplæring, ulike mennesketyper, god variasjon i metodene gjør at vi 
treffer mange. Ha forventninger til elevene og til deg selv for å yte 
sitt/ditt beste hver dag.  

ii. heimen - snakke positivt om skolen og personalet, vise interesse for 
elevenes læring og hverdag, slipp til elevene i praktisk arbeid i heimen, 
spør etter og ha tid til å høre svaret,  

iii. eleven - delta aktivt i undervisninga, stille spørsmål, sjå for seg selv ein 
gong i framtida, valgsituasjoner - lære å ta dei rette/kloke valgene, 
variasjon innad i timer og i ulike fag,  
 

i. Oppgave 3: Eigenvurdering handlar om at elevane er med å vurderer 
skolearbeidet. Kva kan vi gjere for å bli flinkare til dette? 

i. samtale ang vurderinger 
ii. viktig at elevene får lære hva som forventes og hva som er godt og godt 

nok i ulike sammenhenger. I arbeidslivet er det ingen som daglig 
vurderer deg, derfor er det viktig at de lærer å vurderer seg selv.  

iii. skal ein bli god til dette, må ein får øve på det, gjerne frå ein er på 
skåskolen.  
 

j. Oppgåve 4: Kva er viktige grep skolen kan gjere for å unngå digital mobbing? 
i. “Barnevakten”’ 

ii. “Bruk Hue!” 
iii. “Filteret må sitte mellom øyra!” - elevane må trene seg på og reflektere 

over kva som er greitt og kva som ikkje er greitt å gjere.  
 

2. “På lag med bygda”  Vi skal denne våren ha fokus på korleis vi kan gi elevane meir 
kunnskap om eige nærområde. Dei skal kjenne til historie, geografi og turmuligheter i 
dalen og vi vil utarbeide ein aktivitetsplan for dei ulike trinna. Gruppeoppgåve med 
fokus på innspel til dette arbeidet.  

a. Ansvar for eige nærområde 
i. kildesortering på skolen 

ii. orden i klasserommet 
iii. rydding på skolen - plan for dette 
iv. ryddet i dalen 
v. Musikk til bygda! - musikkprosjekt på 8.-10. klasse i år. Konsert i Oltedal 

barnehage og på Oltedal bo og aktivitetssenter.  

 



 

vi. Rosshammaren som turmulighet til 5.-7. klasse 

 

3. Dugnad på skulen. Vi lagar ei liste over ønsker/behov for skolens uteområde.  
a. akebakke 
b. maling av ulike ting  
c. sykkelskur (tak) 
d. grillhyttå 

 

Ref. 

Randi S. Wilford 

 


