
Referat SMU 2.12. 21 

Desse møtte: 

Marta Fimreite (pol. repr), Martine J. Huus, Jakob R. Førde, Valentino Fugle, Tage Tefre Kalstad, Inger 

Elin Egge, Siri Flatjord, Annette Natås og Heidi Flatjord (ref). 

Fråfall: Hanne Kjørvik, Hege Eide, Turid Sandal 

Saker: 

1. Gjennomgang og presentasjon av SMU. Sjå eige skriv. Elevundersøking for alle elevar frå 5-

10.klasse i Sunnfjord kommune neste veke. Resultat blir tema på neste SMU.  

Gjennomgang av dei andre organa. 

2. Elevrådet:  

a. Hovudtema på førre elevrådet var ønske om leksefri skule. Fordeler og ulemper har 

vore tema i klassane. Ulike forslag og måtar å ha lekse og elevarbeid på, har vore 

drøfta eller kome innspel på. Ikkje komt fram til ein heilt klar konklusjon. Men forslag 

om å ha mindre lekser eller forandre på korleis ein gjere det. Meiner at dei likevel 

skal ha prøver og innleveringar. Gro vil ta det opp vidare. 

b. Kantine i hallen, 10.klasse skal tene pengar til klassetur 

c. Vanleg kantine er det elevrådet som får innteninga av.  

d. Vanndispensar fungerer ikkje, er gitt beskjed 

e. Dårleg nett på klasserom, spesielt 10.kl sitt grupperom. Fleire rom ein manglar 

internett på. Ikkje nok stikkontakter heller. Blir meldt inn til kommunalsjef, må evt 

inn i øk.plan.  

f. Auka behov for rehabilitering på ungdomsskulen, skal gå fysisk vernerunde om litt.  

Ikkje balansert ventilasjon. Skal byggast bibliotek nede og kanskje kan det bli betring i 

den forindelse. 

g. Dårleg varme og dårleg isolasjon, bedre/nye varmeovnar?  

3. Orientering frå FAU. Gjennomgang av referat frå førre møte.  

4. Handbok Kapittel §9A Opplæringslova, Elevens rett til eit trygt og godt skulemiljø. Sjå PP. Det 

er plikt til å orientere om det til elevar, foreldre og personalet 1-2 gangar pr år. Sjølve 

Handboka ligg i Rettesnora og tilsette må signere på å ha lest den.  

5. Ymse –ingen innkomne saker.  


