
 
  

 
Grasmyr ungdomsskole 

 

Bamble Kommune Saks-/løpenr.: 19/09781-2 Dato: 11.12.2019 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 
  
    
Arb.område/Prosjekt: 
  

   

Møtedato/-tid: 09.12.2019, 1800 - 1930 

Sted: 
 

Grasmyr ungdomsskole 

Deltagere: Deltakere i samarbeidsutvalget Grasmyr ungdomsskole 

 
 
Tilstede: 
 
Kenneth B Johnsen 
Tore Halvorsen 
Anette Gusfre 
Atle F Berg 
Martine Øverland 

Tale Sofie Lockertsen,  
Caroline Sun Storemyr 

 
         

  

Forfall: 
 

Emilie Marie Tranberg 
Holtet 
 
Ikke møtt:  
 
Peter Skaugen 
 

 

  

  
         

  

 
    

 
 

Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

7/19-20 Velkommen til ny politisk representant. 
Martine Øverland ønskes velkommen. Martine har tidligere 
også sittet i Kommunestyret og er nå leder i oppvekst og 
kulturutvalget 

  

8/19-20 Referat forrige møte. 
Godkjent 

  

9/19-20 Trygt og godt skolemiljø. 
Vært en «rolig» periode nå siden sist møte. 2 nye saker 
meldt, 1 har ført til aktivitetsplan 

  

10/19-20 Avviksrapport 
 Ett A-avvik er meldt. Sendt videre til behandling 

  

Møtereferat samarbeidsutvalget Grasmyr 
ungdomsskole 
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Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

Ett B avvik er meldt. Fulgt opp på arbeidsplassen og arkivert 

11/19-20 Budsjett og regnskap.  
Grasmyr ungdomsskole ligger an til et overskudd på ca 
350.000 kr. ca 200.000 av dette er lønnsmidler som overføres 
til Regnskapsåret 2020 som skal benyttes januar – juni. det er 
avsatt 200.000 kr i budsjett som skal benyttes til 
personalseminar i Januar 2020. ellers planlegges det en 
større investering i PC/IPAD slik at Grasmyr ungdomsskole 
oppnår en til en dekning 
 

  

12/19-20 Virksomhetsplan og virksomhetsrapport 
Intet nytt å meddele 

  

13/19-20 Resultater nasjonale prøver. 
Rektor legger frem resultatene for året. 
Hovedfunn er at 8. trinn scorer relativt lavt sammenlignet med 
tidligere år. Ca 30 % av elevene ligger på nivå 1-2.  
9. trinn viser fin fremgang fra i fjor med mer enn 
gjennomsnittlig progresjon. 
Rektor understrekes at det nå er viktig å sette inn rette tiltak 
for heve elevene fra der de ligger på 8. trinn nå mot neste års 
prøver. rektor vil legge frem på neste SU møte hvordan dette 
er tenkt. 
 
 
Evt: Til neste møte inviteres Høgne Skøld for er 
prosjektkoordinator for Bamble sin  nye ungdomsskole for å 
orientere. 
 
Neste møte er: 24.02.2020 kl 1800 – 1930 
 
Ref Kenneth B Johnsen 

Rektor  

 


