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Post: Liane, 4164 Fogn 
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Referat frå møte i SMU (Skulemiljøutvalet) ved Fogn oppvekstsenter 
 
Møtedato og stad: Tysdag 2. oktober på pauserommet (rett etter SU-møtet) 
 
Desse møtte: 
Ingeliv Dorthea Semb (elevrepresentant, vara for Thea Hovda Rørheim) 
Johanna Bø (elevrepresentant, vara for James Stensnes) 
Morten Sangedal (representant for skuleforeldre) 
Kristel Borgemyr (representant for skuleforeldre, vara for Pål Rune Grønås) 
Håvard Østhus (rektor og kommunal representant) 
 
Meldt forfall: 
Jakob Bø (representant for lærarane i skulen) 
Jon Olav Runestad (kommunal representant) 
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Sak 01 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innstilling frå rektor: SMU godkjenner innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 02 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat frå siste SMU-møte før sommaren er vedlagt sakspapira. 
 
Innstilling frå rektor: SU godkjenner referatet frå førre møte 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 03 - 18/19: Konstituering av SMU 2018/19 
 
Saksutgreiing: Vi skal velje både leiar og nestleiar av SMU. 
 
Innstilling frå rektor: Ingen 
 
Vedtak: Pål Rune Grønås vart valt til leiar, og Morten Sangedal vart valt til nestleiar av SMU. 
 
 
Sak 04 - 18/19: Tankar rundt området som før var parkeringsplass 
 
Saksutgreiing: Dette er det første skuleåret vi startar opp, der vi har bilfritt oppvekstsenter i 
opningstida. Det vil seie at det er meir “boltreplass” for elevane, då dei ikkje treng å ta 
hensyn til parkerte bilar på området vårt. Rektor ynskjer at SMU tek ein runde på korleis 
dette området no kan nyttast til å skapa eit enno betre skulemiljø ved Fogn oppvekstsenter. 
 
I og med at området vert nytta til parkering på ettermiddag/kveldstid, kan det ikkje vere faste 
installasjonar der. Det er likevel eit potensiale knytta til å male ulike symbol/aktivitetar på 
asfalten, og flyttbare installasjonar, som t.d. ein liten rampe for å hoppa med sparkesykkel. 
 
Rektor ynskjer innspel, kanskje særleg frå elevrådet, på korleis denne plassen best kan 
nyttast. 
 
Innstilling frå rektor: Ingen innstilling, berre ynskje om mange gode innspel som vi kan jobba 
vidare med! 
 
Vedtak: SMU ynskjer at det skal malast ulike aktivitetar på området. Elevrådet har kome med 
forslag om “Jeg melder krig”, “Paradis”, “Sjakk”, “Ringbattle”, “Multibane” og evt. andre 
aktiviteter vi kjem på etterkvart. 
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SMU gir Elevrådet og personalet fullmakt til å fullføra prosjektet så fort som råd er. 
 
 
Sak 05 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Saksutgreiing: Rektor orienterte om: 
 

● Status knytta til TL (Trivselsleiarar) 
○ Vi er, for tredje året på rad, med på TL. Det vi får gjennom å vere med, er 

hovudsakeleg eit leikekurs på hausten og eit leikekurs på våren. Vi vel 6 
trivselsleiarar kvart halvår frå Fogn oppvekstsenter, som får reise på kurs, og 
deretter ha opplegg i 3 matfriminutt kvar veke (2 og 2 TL har ansvar). 

○ Det er nokså dyrt å vere med i dette opplegget, omlag 10 000 kroner per år, i 
tillegg til diverse utgifter knytta til dei ulike kursa. Vi bandt oss for 3 år då vi 
blei med første gongen, og vi må ta ei vurdering rundt om vi vil vere med 
vidare, eller om vi kan gjere liknande ting utan å vere med i eit slikt opplegg. 

 
Innstilling frå rektor: SMU tek orienteringa til etteretning 
 
Vedtak: SMU ber rektor om å lage ei sak knytta til om vi skal fortsetta med TL, eller om vi 
evt. skal prøve på noko liknande på eiga hand, og heller investere lokalt. 
 
 
Sak 06 - 18/19: Presentasjon av ordensreglar 
 
Saksutgreiing: I vårt årshjul for oppfølging av kapittel 9a i opplæringslova, står det at vi skal 
ha presentasjon av ordensreglementet på Fogn oppvekstsenter i SMU sitt møte før 
haustferien. Ordensreglementet skal i utgangspunktet berre presenterast i dette møtet, og så 
skal evt. endringar skje i siste SMU-møte før sommaren, slik at dei er gjeldande frå 
skulestart året etter. Rektor meiner likevel at dersom SMU ser behov for å endra 
ordensreglane no, så er det høve til å gjere dette, utan å måtte vente nesten eit år på at 
endringa skal verta gjeldande. 
 
Rektor har likevel ingen forslag til endringar på dei det vedlagte ordensreglementet, og 
meiner at det fungerer godt etter hensikten, slik det ligg i dag. 
 
Innstilling frå rektor: SMU tek presentasjonen av ordensreglane til orientering. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 07 - 18/19: Ymse 
Ingen saker her. 
 
Ref: Håvard Østhus 
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