
 
  

kommune 
Enhet Risør ungdomsskole 

 

 

Kontaktinformasjon:  Web  Telefon:   
Postadresse:   ,   E-post:   
Besøksadresse:   ,    
Org.nr.:     

 

 

 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
   

 
   
 

Dato: 02.02.2023 

Vår ref: 22/126-7 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Mads Stebekk Moe 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Referat samarbeidsutvalget Risør Ungdomsskole 1. februar 2023  
1/23 - Elevundersøkelsen 
Rektor presenterte det skolen er gode på, og hva de må jobbe mer med (se neste side i referatet). 
Resultatene i sin helhet finnes her. Skolen jobber aktivt med kvalitetsforbedring i pedagogisk 
utviklingstid, og har laget en virksomhetsplan som viser skolens utviklingsområder. 
 
Mobbetallene er generelt positive for skolen med unntak av 10. trinn. Prikkregler fører til at skolen kun 
kan benytte resultatene til å jobbe systematisk med klasser, og ikke kan ta tak i saker på individnivå. 
Skolen har for inneværende skoleår laget 6 aktivitetsplaner.   
 
Kommentarene i møtet var som følger: SU synes resultatene generelt er positive. SU er positive til at 
skolen har fokus på praktisk undervisning, og sier at de allerede har merket en endring etter at nye 
læreplaner har kommet på plass.  
 
 
2/23 - Høring for området Kjempesteinsmyra 
Skolens høringsinnspill ble drøftet i møtet.  
Er det for drastisk å rive alt når man eventuelt skal bygge ny skole? Blokk 10/11 kan kanskje stå? Man 
ser for seg at noen av byggene kan fungere som eksempelvis ungdomskafe, aktivitetsrom el. 
Elevrådet har jobbet med skolens uteområde i ungdomsrådet. SU råder elevrådet til å prøve å få penger 
til landskapsarkitekt. Elevrådet vil jobbe videre med dette inn mot ungdomsrådet og BUK 
 
 
3/23 – Eventuelt 
Skoleballet – Er ikke evaluert i FAU enda. Det var en suksess. Foreldrene er tydelige i sin tilbakemelding 
at de ikke ønsker å være totalarrangør. De vil at skolen skal ha en rolle. FAU er også tydelige på at 
skolen må ha et system for å informere og fange opp elevene som ikke får meldt seg på, eller har 
økonomiske vanskeligheter. Brann og sikkerhet oppleves som et særlig stort ansvar. Dette var første 
gang dette ble arrangert på denne måten. Kan skolen bidra med å stå i døra? Brann?  
 
Skolen er tydelig på at de ønsker at dette skal være et foreldrearrangement. Dette er vanlig praksis på 
svært mange skoler i landet.  
 
Saken tas opp i FAU 28. februar.  
 
  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/elevundersokelsen-grunnskole-alle-resultater-tema/?rapportsideKode=GSK_EUG_tema&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-538_26882)_KjoennID(-10)_TemaID(1_3_5_6_7_8_41_42_43_44)_TidID(202212)_TrinnID(7_8_9)_VisAndelBesvart(1)_VisAntallBesvart(1)_VisScore(1)_VisStandardavvik(0)&radsti=F!(1_3_5_6_7_8_41_42_43_44)_(*)_(1.*)_(3.*)_(5.*)_(6.*)_(7.*)_(8.*)_(41.*)_(42.*)_(44.*)
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Vedlegg 1 – Skolens resultater elevundersøkelsen 
Hva er vi gode på? 

 Landet Agder Risør 

Opplever du at lærerne har tro på at du kan gjøre det bra på 
skolen 
 

4,1 4,1 4,2 

Opplever du at lærerne behandler deg med respekt 
 

4,1 4,15 4,2 

Mine lærere synes det er greit at vi gjør feil fordi vi kan lære av 
det 
 

4,25 4,3 4,4 

  
Hva må vi forbedre? 

 Landet Agder Risør 

Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske 
arbeidsmåter 

3,2 3,2 2,9 

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når 
arbeidet ditt skal vurderes 

2,9 2,9 2,8 

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide 
med fagene?  

3,1 3 2,9 

 
Mobbetall – andel i prosent 

 Landet Agder 8. trinn 9.trinn 10.trinn 

Mobbing på skolen 7,7 7,9 * * 10,6 

Er du blitt mobbet av andre elever på 
skolen de siste månedene? 

6 5,9 * * * 

Er du blitt mobbet av voksne på 
skolen de siste månedene 

2,3 2,2 * * * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, 
iPad, PC) de siste månedene? 

3 3 * * * 

 
Stjerne betyr tall som er unntatt offentlighet/skjermet 
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