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REFERAT FRA MØTE I SU VED FROLAND UNGDOMSSKOLE 

 
NR NAVN FOR SU SMU NR NAVN FOR SU SMU 

1 Rolf Knutsen FAU   X X 5 Signe Gunn S. Usterud Lærer X X 

2 Jorunn Fjærbu Seppola FAU 

  

X X 6 Birgitte Becher Sandbakk Miljø-arbeider X X 

3 Oline Haugaas Alne 10A (leder 

elevrådet) 

Elevene X X 7 John Magne Bjerga Kommunen X X 

4 Tor Røysland 10A (n.leder elevrådet) Elevene X X 8 Lise Dukane Kommunen X X 

 

Meldt forfall: Jorunn Fjærbu Seppola    

 

 

Møtet ble avholdt tirsdag 27.04.2021 kl. 14.15 på ungdomsskolen. 

 

 

Sak 01/2021: Nytt ordens- og oppførselsreglement  

Reglementet ble gjennomgått i sin helhet. SU har følgende bemerkninger/innspill: 

 

1. Under § 5 står følgende: Skolen aksepterer ikke at noen: 

medbringer godteri, brus, energidrikk og liknende 

 

 SU mener at det bør stå: medbringer godteri, brus, energidrikk og liknende unntatt etter avtale 

 

2. Under § 7.8 Står det: «Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og eiendeler kan eleven i 

tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet også bli erstatningsansvarlig.» 

 

SU savner noe om skade på andre elevers eiendeler. 

 

3. Under § 6 står det: «Frolandsskolen vil normalt benytte følgende sanksjoner ved regelbrudd:».  

Dette mener SU samsvarer dårlig med siste setning i reglementet: «Skolen kan ikke benytte 

andre sanksjoner enn de som er omtalt i dette reglementet.»  

SU lurer da på om det f.eks. vil være mulig å holde en elev inne i friminutt (gi friminutt på andre 

tidspunkt) eller gi en elev begrenset bevegelsesfrihet for at elever ikke skal møte på hverandre i 

skolegården. I følge Statsforvalteren er dette sanksjoner som er lov å bruke, men må det da stå i 

reglementet? 

4. I reglementet står det: «Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.» SU lurer da på om det vil være lov 

f.eks. å stenge kantina grunnet hærverk da dette tiltaket vil gå ut over alle.  

 

 



       

 

Sak 02/2021: Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen ble presentert og gjennomgått i sin helhet. Følgende bemerkninger kommentarer 

kom: 

1. Viktig med TPO og variasjon i undervisningen og i arbeidsmetoder 

2. Under punktet Støtte fra lærer er det fem elever som svarer at de opplever at ingen voksne på 

skolen bryr seg. Dette er veldig urovekkende. 

3. Elevene ønsker å være med på å lage kriterier ved vurderingssituasjoner 

4. Når det gjelder medvirkning sier elevene at de opplever mest medvirkning i forhold til 

elevrådsarbeid og valg av vurderingsformer. De ønsker å snakke mer om medvirkning på 

generelt grunnlag. De forteller at det er stor forskjell på fagene og fra lærer til lærer. Elevene sier 

at dette med medvirkning har mye å si for deres relasjon og respekt for læreren. De mener også 

at det har stor betydning for motivasjonen. 

5. Det blir understreket at det er viktig at skolen følger opp saker der elever eller foresatte melder 

om mobbing. Det er elever som svarer at ingenting blir gjort, det er ikke greit. 

 

 

Froland ungdomsskole, 27.04.2021 

 

 

Lise Dukane          

Rektor/sekretær             


