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Referat frå møte i SMU (Skulemiljøutvalet) ved Fogn oppvekstsenter 
 
Møtedato og stad: Tysdag 19. februar på pauserommet (rett etter SU-møtet) 
 
Desse møtte: 
Jakob Bø (representant for lærarane i skulen) 
Josef Bø (elevrepresentant) 
Thea Hovda Rørheim (elevrepresentant) 
Morten Sangedal (representant for skuleforeldre) 
Kristel Borgemyr (representant for skuleforeldre) 
Dag Olav Sæbøvåg (verneombod, møter ved behov) 
Håvard Østhus (rektor og kommunal representant) 
 
Meldt forfall: 
Jon Olav Runestad (kommunal representant) 
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SAKLISTE 
 
Sak 14 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 15 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte i SMU 
 
Sak 16 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Sak 17 - 18/19: Gjennomgang av resultat frå elev-, foreldre- og lærarundersøking. 
 
Sak 18 - 18/19: Ymse  
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Sak 14 - 18/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innstilling frå rektor: SMU godkjenner innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 15 - 18/19: Godkjenning av referat frå førre møte 
 
Referat frå siste SMU-møte er vedlagt sakspapira. 
 
Innstilling frå rektor: SMU godkjenner referatet frå førre møte 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 16 - 18/19: Orienteringar frå rektor 
 
Saksutgreiing: Rektor orienterte om: 
 

● Felles foreldremøte 
○ Skulen arrangerer felles foreldremøte med helsesjukepleiar Marianne 

Murbræch og lensmann Bjørn Iden, onsdag 20. februar. Bakgrunnen for 
møtet er at særleg i perioden etter jul har vi opplevd eindel hærverk på skulen 
sitt område, særleg gjennomført i fritida. Vi opplever også ein litt “negativ 
trend” i elevflokken, knytta til både motivasjon, innsats og åtferd. Korleis kan 
vi alle saman bidra i arbeidet med å snu denne trenden? 

● Vi har nettopp “utdanna” våre siste trivselsleiarar, gjennom det offisielle 
TL-programmet. Desse var på kurs på Mosterøy fredag 2. februar. Rektor har vore i 
kontakt med TL, og sagt opp avtalen vår frå hausten av, då vi heller vil satsa på eige, 
lokalt opplegg. 

 
Innstilling frå rektor: SU tek orienteringa til etteretning 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
 
Sak 17 - 18/19: Gjennomgang av resultat frå elev-, foreldre- og lærarundersøking 
 
Saksutgreiing: Resultata frå elev-, foreldre- og lærarunderundersøking hausten 2018 og 
2017 (for samanlikning) er vedlagt. 
 
Svarprosenten var 84,6% på elevundersøkinga, 85,7% på lærarundersøkinga og 56,8% på 
foreldreundersøkinga.  
Det er viktig å vite at det kun er elevane i 5.-7. klasse som har svart på elevundersøkinga, 
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medan det er lærarar og føresette for alle klassane som har svart på lærar- og 
foreldreundersøkinga. Undersøkingane er gjennomført i november/desember 2018. 
 
Vi er glade for at det, også i år, i det store og heile blir meldt frå om at elevane har det trygt 
og godt på Fogn oppvekstsenter. Vi kan sjølvsagt ikkje vere nøgde med at det er nokon som 
melder frå om at dei faktisk har blitt mobba ein eller annan gong, men har hatt dialog med i 
alle fall ein av elevane som meldte frå om dette, og som seier at dette ikkje er eit problem 
lengre. Vi vil halde fram med det kontinuerlige arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø, 
mellom anna gjennom ulike trivselstiltak i både friminutter, på eigne arrangement og i 
klasseromma, og gjennom eit godt samarbeid og ein tett dialog med dei føresette. 
 
Elles er vi godt nøgde med å sjå at det som for nokre år sidan var ei av våre 
hovudutfordringar no er blant det vi skårer best på. Det dreier seg om at dei vaksne på 
skulen reagerer på same måte dersom elevane bryt reglane. Tidlegare opplevde både 
elevar og lærarar at dette ikkje var tilfelle, og svara var eit år heilt nede på 3,0 og 3,2. No er 
tala for henholdsvis elevar og lærarar på 4,5 og 4,2, noko som er ein solid oppgang, og som 
fylgjer trenden vi har sett gjennom fleire år. Vi trur det er viktig for elevane sin trygghet, at dei 
både veit kva for reglar som gjeld på skulen, og at dei vaksne på skulen reagerer på same 
måte ved regelbrot.  
 
Ei utfordring, som det kan sjå ut som om elevar og lærarar ser tydelegare enn føresette, er 
knytta til om elevane liker skulearbeid og om dei gler seg til å gå på skulen. Her svarar 
elevar og lærarar med lågare “score” enn føresette. At det er avvik her, er ikkje veldig 
unaturleg, sidan det kun er elevar og lærarar som er tilstades gjennom skuledagen, medan 
føresette får sine inntrykk hovudsakleg gjennom det som elevane formidlar frå kvardagen 
sin.  
Ein kan nok ikkje venta at alle elevane skal kryssa av for “Heilt enig” når det er snakk om at 
dei gler seg til å gå på skulen, men det kan sjå ut som om dette med motivasjon er noko 
både elevar, føresette og lærarar må jobbe med, på ulike vis. Føresette kan t.d. framsnakke 
skulen, og viktigheita av å jobbe godt der. Lærarane kan leggje til rette for variert 
undervisning, der elevane får kjenne på ulike følelsar som både glede og meistring. Og til 
sjuande og sist er det elevane sjølv som avgjer mykje gjennom si innstilling og sine val 
knytta til skulesituasjonen. Men her kan som sagt alle vi som står rundt bidra i positiv retning, 
og hjelpe elevane med å ta gode val. 
 
Innstilling frå rektor: SMU tek resultata frå undersøkingane til orientering. Det vil vere eit 
uttalt mål at punkta knytta til om elevane liker skulearbeid, og om dei gler seg til å gå på 
skulen, skal få bedre “score” på neste undersøking. 
 
Vedtak: Som innstilling 
 
 
Sak 18 - 18/19: Ymse 
Ingen saker her 
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