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Luster Ungdomsskule møterom
19:00-

5/18 Godkjend

6/18 Høyring av det kommunale: 
Ingen innspel frå Samarbeidsutvalet.
Behandling av forslag tl  rden – og återdsreglar. 
Punkt 12 bør gå på återd. 
Kva reglane byggjer på må kome tydeleg fram. (eks. Udir sine retningslinjer.)
Punkt 2, återd: kan vere lov å ha den i lomma. 
Punkt 11, återd, kan tlføyast under punkt 2, återd. 
Punkt 2: i staden for smartklokker og mobilar: digitale kommuniserande einingar.
Klokker bør vere lov, andre krav på prøvar/ eksamen. 
Dobbelsjekk at orden- og återdsreglar samsvarar med det kommunale.
Best om alle kjenner det, og at det blir enkelt. Prøve å få det på A4 eller A3. (hugs
fargekodar.) Må koma fram at det ikkje er formell klageret på merknadar.
 Få fram kva klageret er. 
Elevane meinar at Eg-forma på reglementet ikkje fungerar som det burde. Det er 
enklare å skjønne dersom det står kva me ikkje bør, i staden for kva me skal. 
Elevane føler me blir meir fastlåst med bruk av Eg-forma. 
Fargekodane, evt. bruke kun gul og raud som fargekodar. 
Prøve å rullere orden og återdsreglementet kvart år, men ikkje revidere og gjere 
same gruppe som i år. 

7/18 God deltaking på elevkveld i januar.
Færre 10-klassingar, og vanleg mot våren. 8. og 9- klasse opplevde då at det vart 
«tryggare» å delta i ulike aktvitetar.
FAU har problem med å skafe nok elevvakter – dete er tema i FAU-møte og vart
difor ikkje gjennomgåt i SU, kun som orientering.

8/18 Lær å mobbe – god forestlling – budskapet nådde elevane
FAU har bestemt at temakvelden for foreldre blir lagt tl hausten. Førebygging av 
rus og førebygging av mobbing kan vere aktuelle tema.

9/18 Gjennomgang av nokre punkt frå elevundersøkinga. 
Gode tal lokalt, samanlikna med foråret og nasjonalt.
If mobbing vert det gjort analyse på klassenivå for å følgje opp, Spekter (ikkje 
anonym kartlegging) vert og nyta for å gå nærmare inn og følgje opp førebygging
av mobbing og klassemiljø. 
Gje melding viss det er noko de lurar på angåande undersøkinga, eller som de vil 
gå nærmare inn på.

10/18 Utset tl neste SU-møte

11/18 Visma- vurdering
Sak vore oppe i plangruppa denne veka.
Kolbein som har meldt saka, kjem inn tl rektor fredag 2.3.18 for å leggje fram 
innspel i saka, som rektor tek med vidare tl kollegiet

Neste SU-møte: 17.04.18 kl. 19.00-20.30


