
 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

Referat fra Skolemiljøutvalgsmøte ved Meldal vg skole 

Sted:   Meldal videregående skole, Rom A106 

Tid:   |9. mars 2019 kl 1300 

Referent:  Anne Lise Kirkholt 

Deltagere/til stede:  

Representant Funksjon 

Martin Hoston Aunan (3AU) Leder – Elevrepresentant EL 

Maren Aunemo Mælen (2BU) Elevrepresentant HO/RM/DH/PB 

Marius Grø (2KJ) Elevrepresentant BA/TP/SS 

Anne Sølberg Engstrøm Fagleder Elevtjenesten 

Jon Roald Sandvik Hovedverneombud ansatte 

Anne Lise Kirkholt Sekretær - Rektor 

 

Sak 19 – 1 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

  Godkjent. 

Sak 19 – 2 Elevfravær 2018/19 

Elevfraværet i forrige skoleår var på 3,7%. Den generelle tendensen 
inneværende skoleår, er at elevene stort sett møter opp på skolen. 
Enkeltelever har stort fravær og trekker statistikken nedover.  

Sak 19 – 3 Elevundersøkelsen 2018 – rektor orienterer kort om trender og videre 
oppfølging 

 Alle kontaktlærere er orientert om sin klasses resultater i 
Elevundersøkelsen. Alle indikasjoner på mobbing er fulgt opp av ET. I 
enkelte klasser har VO eller TV vært med på samtalene omkring 
Elevundersøkelsen sammen med kontaktlærer og Fagleder.  

 Det er gjennomgående gode resultater i denne undersøkelsen for hele 
skolen samlet sett.  



 

Sak 19 – 4 Rehabilitering av fasade og bytte av vinduer på skolen – rektor orienterer 
om det videre arbeidet 

 Arbeidet innebærer en del flytting av klasserom etter hvert som vinduer skal 
byttes. Det blir også noe støy og støvproblematikk. Arbeidet skal være 
ferdigstilt i løpet av inneværende skoleår.  

Sak 19 – 5 Trivselstiltak inneværende skoleår 

 -skolelunsj 13. februar 

 -aktivitetsdag i Knyken siste uka i mars – Avlyst pga snøforholdene.  

 -forslag fra elevene samordnes med Elevrådet og videreformidles til 
rektor/Fagleder elevtjenesten 

 Elevene trakk fram hipp/hopp dansekurs som positivt. Det har også vært 
andre gode opplevelser gjennom den kulturelle skolesekken. Det prøves ut 
salg av varm lunsj i perioden fram mot påske.  

   

Sak 19 – 6 Status kildesortering/Miljømessige tiltak/rydding i fellesområder 

 Elevene melder at det er fokus på dette gjennom året og at Miljøstasjonen 
brukes på rett måtte. Det er viktig med et stadig fokus på sortering av 
avfall. Videosnutter med tydelige virkemiddel på info – skjermene kan være 
et aktuelt virkemiddel.  

Sak 19 – 7 Eventuelt 

 Ønske om kamera overvåking på parkering på baksiden av skolen. Det er 
episoder med uheldige hendelser på biler/mopeder som står parkert her. 
Rektor undersøker saken.  


