
 

Referat  
Møte i Skoleutvalget ved Rælingen videregående skole 

Møtested: Teams 
Dato: 20.12.2021 
Tid: 12.15 

Innkalte 

Leder: Benedicte Larsen Holterbakken (elevrepresentant) (forfall) 

Nestleder: Håvard Leinan (elevrepresentant) (ikke møtt) 

Sekretær: Dag Vidar Jonassen (ass.rektor og skoleledelsens representant) 

Medlemmer: 

o Mari Helene Tønsberg (rektor og fylkeskommunens representant) 

o Hege Lyng (bibliotekar og ansattes representant) 

o Rasmus S Holte (elevrepresentant) 

o Iftikhar Ali Rizai (elevrepresentant) 

Referent: Dag Vidar Jonassen  
Møteleder: Mari Helene Tønsberg 

Sak nr.: Tittel: 
04-21/22 Rødt nivå på skolen 
05-21/22 Resultater elevundersøkelsen 
06-21/22 Situasjon med søppel i skolemiljøet 
  

Skoleutvalgets behandling av sakene: 
Sak 04-21/22 Rødt nivå på skolen 
På rødt nivå er skoledagene organisert slik at elevene er på skolen annenhver dag. Noen elever og 
grupper er på skolen hver dag. Skolen legger til rette for at elever og ansatte kan holde 1 meter 
avstand til enhver tid. Skolens planer og dokumenter er publisert på hjemmesiden. Skolen ønsker å 
beholde aktiviteter i midttimen og ser hva som kan gjennomføres, f.eks sjakk. Skolen venter med 
omorganisering av tilbudet til vi ser hvor lenge rødt nivå varer.  

 



 

Sak 05-21/22 Resultater elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er avslutta med 76% deltakelse og rektor presenterte en oppsummering med 
hovedkategorier som var sammenlignet med 2020. Det videre arbeidet med dette foregår i klassene 
hvor man ser på resultatene og finner tiltak på områder som kan forbedres. 
  

Sak 06-21/22 Situasjon med søppel i skolemiljøet 
Ordning der klassene rydder elevkantina, fellesområdene inne og uteområdet tirsdager.  
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