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Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved  
Vikhammer ungdomsskole 15.02.2011 
 
Tilstede:  Erling Foss og Randi Almaas (FAU), Emilie Rydning og Helle Eidissen ( elevrådet) 
Bodil FuruhaugWestby (lærer) , Anne Elisabeth Myran (andre ansatte) 
Matz Ulstad (politiker), Ester Sandtrø (rektor) 
Fravær: 
 
Tid: Tirsdag 15. februar 2011 kl 18 - 20 
Sted: Vikhammer ungdomsskole 
Mailadresser: 

emilie.rydning@hotmail.com; helleeidissen@hotmail.com;Randi.almaas@hotmail.com; 

Matz.ulstad@malvik.kommune.no; 

Anne-elisabeth.myran@malvik.kommune.no; Bodil-furuhaug.westby@malvik.kommune.no 

Ester.sandtroe@malvik.kommune.no;Erling.Foss@conrad-langaard.no 

 

 

 

Sak Vedtak Ansvar/frist 

1. Valg av leder 
 

Emilie Rydning valgt som leder.  

2. Møteplan 
våren 2011.  

 

Neste møte 13. april 2011 kl 18. Alle 

3. Rapport etter 
ekstern 
vurdering 

Utdrag fra rapport sendt til medlemmene. Ester 
orienterte kort om resultatene. Elevene bekreftet at de 
merket endringer i vurderingsarbeidet etter at 
vurdererne hadde vært på skolen. 

 

4. Virksomhetspl
anen – dette 
gjør vi i 2011 

 

Ester orienterte. To hovedutviklingsområder: lesing og 
vurdering. I tillegg kommer kildekritikk og trening i kritisk 
tenkning. FAU skal jobbe med gammelkantina i 
samarbeid med elevrådet. 
Elevene kunne godt tenke seg nivådeling i matematikk og 
engelsk på 9. trinn også. 

 
Elevene og lærer/barne- og ungdomsarbeider bekreftet 
at det har vært ekstra fokus på lesing i alle fag i høst. De 
opplever dette som viktig og nødvendig.  
Gammelkantina må nå males og gjøres klar til ny 
innredning. Ester snakker med Petter om maling , Helle 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ester 
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og Emilie snakker med jente i klassen om tips til 
innredning og design. 

Elevrådet 
FAU 

6. Studenter og 
skoleovertake
lse (uke 12) 

 

35 studenter skal være på skolen i praksis i 9 uker. Alle 
lærere er veiledere.  
Elevene har så langt hatt positive opplevelser, og syns 
studentene er flinke. 
Ivar Hjelsvold ( gammelrektoren) blir setterektor i 
overtakelsesuka. Skriv sendes foresatte i forkant. 

Ester 

7. Ny paviljong 
sommeren 
2011 

 

Ester orienterte om prosess for ny brakke med 
undervisningsrom. Kort diskusjon om hvilke klasser som 
skal bruke disse klasserommene. Enighet om at elevrådet 
kommer med innspill, i tillegg til lærerne. Ledelsen tar 
endelig beslutning. 

 

8. Eventuelt 
 

Forelder tok opp problemstilling: hvorfor har ikke 
elevene lekser og ukeplan de siste 14 dagene før jul og til 
sommeren? Synes det er rart at ikke denne tida utnyttes 
til faglig fokus. 
Refleksjon rundt denne problemstillingen. 
Elevrepresentantene redegjorde for hva de syns er viktig 
i disse periodene. La mye vekt på det sosiale i klassen og 
på trinnet. Problemstillingen tas med videre – til 
diskusjon i elevrådet og blant lærerne. 

 

9. Saker 
skolemiljøutv
alget: 

1. Lærings- og oppvekstmiljø på skolen. 
Erfaringsdeling. 
Ester orienterte kort om situasjonen fra sitt 
ståsted. Ingen meldte mobbesaker nå. Opplever 
at det jobbes godt med trivsel og læringsmiljø. 
Elevene skrøt av miljøet på 9. trinn nå, og mente 
at det i den siste tiden har vært en negativ 
utvikling i jentegruppa på 8. trinnet. Inspektør 
bekreftet dette. Forslag fra foreldrerepr. om at 9. 
klassinger ble brukt til å veilede 8. trinn ble tatt 
tak i som et godt forslag. 
Elevene la vekt på viktigheten av sosiale tiltak i 
klassene og på trinnet + at elever som trenger det 
får oppfølging av f.eks Petter. 

2. Trivselstiltak og håndtering av mobbing 
Elevene og ansatte på skolen opplever at tidlig 
innsats praktiseres; det jobbes forebyggende og 
ting blir tatt tak i både av elever og lærere. 
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Ester Sandtrø 
ref 
 


