Hei.
Her kommer tilbakemelding fra FAU v/Verdalsøra Ungdomsskole.
Førsteinntrykket er at det er et stort og omfattende ordensregelement som vi antar at elevene
ikke klarer å huske alt som står i den. Den skulle vært kortet ned.
Under kapittel 3 Regler og Sanksjoner. dette er ikke tillatt. ønsker FAU ett tilleggspunkt.
Å bruke klær og symboler som forherliger rus og rusmidler. eks klær og smykker med
hasj-blad.
Ut over dette så den ok ut.

Ønsker deg en fortsatt fin dag:)
Smil til verden og verden smiler til deg :)

Med vennlig hilsen
Mona Breding Lersveen
Lektor Musumsgate 8
7650 Verdal
Tlf 920 35322
epost 1: monalers@vktv.no
epost 2: mblers@vktv.no

SÆRUTSKRIFT FRA MØTET I SU/SMU 07.04.11
Til
Verdal kommune v/Heidi Holmen
Sak: Høring på forslag til ”Forskrift om reglement for orden og
oppførsel (Ordensreglement) ved skolene i Verdal kommune.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Grethe Borgen
Kommunens repr.
Mona Breding Lersveen FAU
Marthe Haugan
FAU
Heidi Eliassen
Lærerne (Varaperson: Monica Hansen)
Grethe Wigen Larsen Lærerne (Varaperson: Trine Reitan)
Lisa Mari Fiskum
Elevråd
Åse Lovise Nessø
Elevråd
Kjartan Høstland
Rektor

Referat fra møte i SMU/SU i henhold til oppsatt møteplan torsdag 07.04.11 kl.
14.10 – 15.30
Til stede: Grethe Borgen, Mona Breding Lersveen, Marthe Haugan, Heidi
Eliassen, Grethe Wigen Larsen, Lisa Mari Fiskum, Åse Lovise Nessø, Kjartan
Høstland
Sak 16/10 – 11

Høring på forslag til ”Forskrift om reglement for orden og
oppførsel (Ordensreglement) ved skolene i Verdal kommune.

Pkt. 1.3
Rektor ”i samråd med SU” har vedtatt det lokale reglementet.
2.1 Formål
Ok
2.2 Rettigheter
Ok
2.3 Plikter
Ok
Kapittel 3 REGLER OG SANKSJONER
Dette er ikke tillatt:
Å bruke klær og symboler som forherliger rusmidler, for eksempel klær og smykker
med hasjblad ( i dette punktet er det flere synspunkter)
Kulepunkt 3.1 ”å bruke privat mobiltelefon….er ikke i samsvar med 3.2.8 hvor det
står at rektor ved den enkelte skole vedtar regler for bruk av mobiltelefon i
skoletiden.”
SU/SMU mener punktet med ”mp3-spillere….bør endres til:

o Å bruke privat mobiltelefon, mp3-spillere i timen……”
3.2.1 TILTAK MOT BRUDD PÅ ORDENSREGLENE
Kulepunkt 6 endres til: ”Overføring til annen gruppe eller klasse i samarbeid med
foreldre/foresatte.”
3.2.2 BORTVISING
”F.eks som bruk av elevmegling og /eller konfliktrådet ” utgår. Dette på grunn av at
elevmegling ikke er gjennomført i Verdal kommune. Bruk av konfliktrådet er tidkrevende, og
kommer i etterkant.
3.2.3
”….., vil hjemmet kontaktes, endres til MÅ hjemmet kontaktes.”

Verdal 15.04.11
Kjartan Høstland
Rektor/ref

HEi!
Her følger kommentarer fra SU/SMU Leksdal skole:
-

Under pkt 3.1 i ordensreglement for skolene i Verdal kommune står det:

-

Å bruke privat mobiltelefon, mp3-spillere og lignende utstyr, med mindre særskilt avtale
foreligger
Under pkt 3.2.8 står det:

Rektor ved den enkelte skole vedtar regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden.
SU/SMU finner dette som et motstridende punkt, og ber om at dette punktet blir gjort mer
tydelig enn det er skrevet pr. dags dato.
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Ragnhild Sivertsen, Tor Martin Nordtømme
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling ikke godkjent p.g.a at innkalling ikke utsendt til alle. Rektor hadde
ufullstendig e-mail adresser. Denne ble oppdatert i møtet.
Høring – Nytt kommunalt ordensreglement – og nye fraværsprosedyrer
Noen kommentarer til Kapittel 3 i reglementet
3.1 Regel for orden og oppførsel
Det er ikke tillatt: Å bruke privat mobiltelefon, mp3-spillere og lignende utstyr, med
mindre særskilt avtale foreligger.
Dette punktet ble diskutert aktivt i møtet, da noen mente at dette blir en vanskelig
regel å håndheve. Men gruppen landet vel til slutt på at det var viktig å ha denne
regelen/sanksjonen å styre etter.
3.2.1 Tiltak mot brudd på ordensreglene
Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.

Dette punktet ønsket ikke fylkesmannen medtatt i reglementet.
3.2.4

3

Mobbing og voldelig atferd

Definisjon på mobbing:
Her vil denne definisjonen bli tatt ut og erstattet med utdanningsforbundet sin
definisjon. Viktig med en felles definisjon.
Vuku SMU har gått igjennom hele ”ordensreglementet ” og hadde ellers ingen
kommentarer til reglementet
Offisiell åpning av Vuku oppvekstsenter 4., 5. og 6. mai 2011
Åpningskomiteen består av: John Olav Larsen, Trygve Hofstad, Kjersti Steinsli,
Hanna Vinne, Nils Ragnar Lier, Bjørg-Aase Aksnes, Beate Irene Holmlimo, Randi
Segtnan og representanter fra elevrådet. Program ble presentert for Vuku SMU.

4

Buss
-Klage fra FAU vedr buss-sjåfør datert 14. februar. Pr i dag vet vi at klagen er sendt fra
fylkeskommunen til Trønderbilene, men har ikke fått tilbakemelding hvor saken ligger i dag.
Rektor tar en telefon til fylkeskommunen og gir tilbakemelding i dette referatet:
Rektor har i ettertid av SMU møtet mottatt brev fra NTFK og Trønderbildene i saken.
Ligger som vedlegg til dette referatet. Rektor er ikke fornøyd med svaret da han mener
dette insinuerer at elevene lyver i saken.
Rektor ber FAU se på dette på nytt.

5

Skolens planer for neste skoleår. Satsingsområder, ansettelser, klasser osv.
-Ny ass. rektor
-5 stk 100 % lærerstillinger
-3 paraleller for 2011-2012 skoleår

- 6 klasser for barneskolen
-SFO – antall barn øker til 18 – en utfordring for skolen
6

Eventuelt
-Det kom forslag om evt. å spørre foreldre om de vil være med å finansiere

frokost for elevene.
- Forslag om egenbetaling fra foreldre.
- Det ble kommentert at for enkelte elever vil det være vanskelig å utnytte dette i og
med at bussene kommer seint til skolen.
- Dette ønsker vi å arbeide videre med.

ref. Hanna Vinne

Heidi Holmen

Uttalelse på forslag til ”Forskrift om reglement for orden og oppførsel
(ordensreglement) ved grunnskolene i Verdal kommune.

Gruppen ved Verdalsøra ungdomskole har bestått av Ragnhild Strand, Johan Naustdal og Siri
Strand.

Vi har følgende tilbakemelding:

2.3 plikter - varsle dersom du er forhildret fra å møte til skolestart.
Slik det framgår av teksten er det elevens ansvar alene å varsle. Forslag til ny tekst: ”Du/dine
foresatte har plikt til å varsle dersom du er forhindret fra å møte til skolestart. Se for øvrig
kommunens fraværsreglement”

3.1 Regler for orden og oppførsel.
–det er ikke tillatt med mobbing.
Forslag til ny tekst: ”det er ikke tillatt å mobbe”

-det er ikke tillatt å bruke eller være i besittelse av tobakk og rusmidler.
Vi er enige i at punktet skal stå der, men undrer oss over hvordan skolen skal håndheve
besittelse av tobakk og rusmidler. For at punktet skal stå der, må skolen ha virkemidler for å
sette inn sanksjoner i forhold til besittelse. Kan vi kreve at eleven skal gi fra seg snusen vi ser
i lomma, ev kreve røyken som vi vet ligger i sekken utlevert. Hva skjer hvis eleven nekter å gi
”varene” fra seg?

3.2.3 Konkret om overtredelse og sanksjoner ugyldig fravær.
Gruppa ønsker at det blir tilføyd et punkt
”viser for øvrig til kommunens fraværereglement”.

3.2.6 Rusmidler.

se punkt 3.1. hvordan praktisk håndheve ”besittelse”.

Vi ser heller ingen grunn til at alkohol og tobakk skal kunne hentes av foresatte. Elevene er
mindreårige og har ikke lov til å kjøpe/bruke rusmidler, og varene bør derfor kunne
destrueres av skolen. Foreldrene skal uansett ha tilbakemelding om beslaget/destrueringen.

3.3 Undersøkelse.
Hvordan gjennomføres utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i klær, sekker eller
bagger?

Mvh

Ragnhild Strand

Johan Naustdal

Siri Strand

NOTAT
uten oppfølging

Heidi Holmen

Deres ref:

Vår ref: HIHO 2011/1390

Dato: 22.03.2011

Tilbakemelding fra Fylkesmannen
Fylkesmannen v/Tore Haugnes ga følgende tilbakemelding per telefon 22.03.11:
Pkt 2.3. Plikter: Varsle ved kjennskap/mistanke til mobbing eller annen krenkende atferd – må
tas ut.
Pkt 3.2.1. Tiltak mot brudd på ordensreglene: Utelukking av enkeltelever fra spesielle
arrangementer og aktiviteter tas ut.

Heidi Holmen
skolefaglig rådgiver

