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Skolemiljøutvalgs-møte, tirsdag. 6. februar 2018 

Sted: Administrasjonen, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Åsne Normann-Arvesen (SMU-leder) 

Referent: Åsne Norman-Arvesen 

Tilstede: Hilbert, Åsne, Oddveig, Frode (delvis) 

 

REFERAT 

Informasjonssaker  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

 
06.02.18/1 

«Housekeeping»  Åsne 

 
Generelt: 

• Dersom man er forhindret i å stille i SMU-møter meldes dette inn pr epost, eller pr 
telefon til Åsne (SMU-leder).  

• Dersom det oppstår behov for å endre møtetidspunkt/sted tett opp mot avtalt møte, 
må SMU-leder gi beskjed via telefon til de andre representantene. SMU-leder 
innhenter kontaktdetaljer fra elevrepresentanter.  

• Vi trenger å få på plass en ny vara for Anna innen neste møte 13 mars. Ansvarlig: 
Anna/Frode 

• SMU sine sider på skolens hjemmesider er oppdatert med kontaktinfo på ny leder 
og referat fra møte i desember. 

 
 Referat:  

• Referat skrives, distribueres og godkjennes ila første uke etter SMU. Den som tier 
samtykker 

• Referat lagres på google disk Ansvarlig: Referent 

• Referat publiseres på SMU sine sider på skolens hjemmesider. Ansvarlig: Åsne 

• Referat distribueres til FAU-leder til orientering. Ansvarlig: Åsne  
 

Oddveig representerer SMU i FAU-møter etter behov. Åsne back-up  
 
 

Beslutnings-, diskusjons-, og informasjonssaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

06.02.18/2 
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø (Status) Frode 

 

• Handlingsplan er vedtatt i driftsstyret 

• Kun noen små justeringer før plan vil bli gjort tilgjengelig på skolens 
hjemmesider 

• Frode forventer at dette vil skje innen kort tid 
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06.02.18/3 
Sarahah Oddveig/Åsne  

 

• SMUs beslutning om å anmode FAU om at foresatte i den enkelte klasse 
orienteres om Saraha med påfølgende forslag til tekst som kan benyttes, ble 
oversendt FAU-leder i januar. Anmodningen ligger som beslutningssak til FAU-
møte 6 februar.  

• SMU er et rådgivende organ, ikke «aksjonerende», og mener at det er best at 
denne informasjonen går ut til foresatte via FAU-rep/klassekontakt 

 

06.02.18/4 
Foreldreundersøkelsen 2017 Åsne/Frode 

 
FAU har bedt SMU skal se på resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2017, særlig 
resultater knyttet til det psykososiale miljøet.  
 

• SMU opplever at den svake svarprosenten (52,1%) på undersøkelsen utfordrer 
kvaliteten på resultatene.  

• Foreldreundersøkelsen 2018, samt en brukerundersøkelse for AKS-brukere er i 
tillegg rett rundt hjørne 

• På bakgrunn av dette ønsker SMU å heller fokusere på tiltak for å få opp 
svarprosenten på kommende undersøkelse, fremfor å bruke tid på å analysere 
2017-resultatene.  

• Hva kan FAU/Klassekontakter gjøre? Hva kan skolen gjøre? 

• Både FAU og SMU bør ta en diskusjon på dette 

• Målet bør være en svarprosent over 60% 
 

06.02.18/5 Forebyggende arbeid for er godt skolemiljø Åsne 

  
SMU skal være et rådgivende samarbeidsorgan for et godt skolemiljø på Bjørnsletta. Å 
bidra til etableringen av en handlingsplan for godt og trygt skolemiljø, var en sentral 
oppgave for SMU i fjor. Nå som den er vedtatt, og frem til den skal opp til revisjon, 
ønsker SMU-leder å ha «forebyggende arbeid for et godt skolemiljø» som et fast 
diskusjonspunkt på SMU-møtene fremover.  
 
På møte 6 februar ble følgende spørsmål diskutert: 
 

1. Hvordan skal Bjørnsletta skole jobbe med skolemiljø i samarbeid med 
forelder?  

 

• Foreldre og skole må samarbeide om et godt skolemiljø. Foreldre støtte og 
medvirkning er helt avgjørende for at elevene skal trives og lære på skolen. 

• Foreldrenettverk som tar initiativ til sosiale arrangementer for elevene bidra til 
dette. 

• På Bjørnsletta har FAU i høst opprette en Sosialkomite. I samarbeid med skolen, 
ønsker denne komiteen å dra i gang en rekke foreldredrevne aktiviteter på 
barnetrinnet.  

• Komiteet har presentert, både for FAU og skolens ledelse en liste over 
potensielle aktiviteter de ønsker gjennomført 

• SMU mener det er viktig for komiteen å prioritere aktivitetene, og ikke begynne 
med alt på en gang 

• Foreldredrevne initiativ organiseres «neden fra og opp»; gjennom klassekontakt 
og kontaktlærere, fra enkelt klasse, til trinn-nivå, til barnetrinn/mellomtrinn 
/u.trinn/ - hele skolen.  

• Det vurderes som viktig at de klassevise foreldremøtene alltid inneholder et 
punkt på agendaen om miljøet i klassen og på trinnet, uansett om det på forhånd 
er meldt slike saker eller ikke.  
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• Kontaktlærer orienterer da om sin forståelse av miljøet og det diskuteres om noe 
kan/bør gjøres av foresatte og/eller skole for å vedlikeholde et godt miljø eller for 
å få nødvendige forbedringer. 
 

• Skolen som profesjonell part må på sin side legge til rette for et reelt og godt 
samarbeid rundt slike initiativ 

  
2. Hvilken balanse bør Bjørnsletta ha mellom felles sosiale arrangement for 

hele skolen, arrangement bare for u.trinn, og arrangement for barnetrinn? 
 

• Skolen har p.t flere etablerte felles aktiviteter for hele skolen i skoletiden 

• At skolen i tillegg har eller etablerer nye aktiviteter for bare barnetrinn/utrinn i og 
utenfor skoletiden, opplever SMU som uproblematisk 

• Ungdomstrinnet har allerede egne etablerte aktiviteter og tradisjoner  
(Nyttårsball, Idrettsdag, Polen-tur etc)  

• At barnetrinnet etablerer nye aktiviteter/tradisjoner for seg er således ikke 
problematisk for skolens miljø 

 

06.02.18/6 Elevunderøkelsen 2017 - hvordan jobbe med resultatene? Frode 

 • Nesten hele skolen har nå svart på elevundersøkelsen.  

• Lærerne har begynt å jobbe med resultatene. Dette fortsetter etter jul. 

• Hva gjør vi videre? 
o Elevrådet bør jobbe med resultatene. 
o Både lærere og elever bør jobbe for å til noen forslag til hvordan skolen kan 

jobbe målrettet med enkelte ting.  
o Rektor lurer på om en del elever ikke forstår hva de svarer på - enkelte trinn 

gjennomfører en ny frivillig undersøkelse til våren. 
o Det er lurt å jobbe videre med resultatene i klassene. Velge ut enkelte 

elementer det jobbes med. 

• Frode informerer om foreldreundersøkelsen: 52% svarer. Dette gjør at det er 
vanskelig å lese ut reelle tendenser.  

o Ny foreldreundersøkelse kommer vår 2018 
 

06.02.18/7 Eventuelt: 17 mai frokost U.trinn Oddveig 

  
Skolen/FAU blir stadig oppfordret til å bidra til sosiale arrangementer som styrker 
samhold. 17. maifrokosten er et slikt arrangement. Oppmøtet er gjerne stort for 8. trinn, 
så avtar det gradvis jo eldre elevene blir. I de senere årene har 10. trinn vært nærmest 
fraværende.  Et lite antall 9. og 10.trinnselever på frokosten er ikke noe problem i seg 
selv. Men, når årsaken til det lave oppmøtet er konkurrerende private frokoster og at det 
å møte opp på skolens arrangement blir en bekreftelse på at man ikke er invitert på et 
«kulere arrangement», virker skolens arrangement mot sin hensikt. 
 
I plenumsdelen på foreldremøte for 10. trinn 30/1-2018 fikk alle foresatte en anmodning 
om å IKKE arrangere konkurrerende frokoster. Dette punktet var også på agendaen i de 
klassevise møtene etterpå. Det er en generell oppfatning av at når foresatte får vite 
hvorfor det er uheldig å arrangere konkurrerende frokoster, vil de aller fleste følge 
anmodningen fra skolen om å ikke arrangere konkurrerende frokoster. 
 
Aktuelt å få dette inn som informasjon og diskusjon på 9. trinn også? 
 
 

 Til neste gang: ALLE 

 • Åsne innhenter telefonnummer til elevrepresentantene 

• Anna/Frode sørger for ny vara-rep for de ansatte 
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Saker til neste møter og oppfølgingssaker 

Dato og hva:  Når Ansvarlig 

13 mars Hva kan skole og FAU gjøre 
for å få opp svarprosenten på 
kommende 
foreldreundersøkelse? 

• Aktiviteter? 

• Kommunikasjonstiltak?  

Kl 16:30 på 
personalrommet. 

SMU 

    

 

Representerer Navn E-postadresse Mobilnummer   

Elevrepresentant 
  

    

Elevrepresentant 
 

      

Foreldrerepresentant 

og leder i SMU 

Åsne Normann-

Arvesen 

aasnearvesen@hotmail.com  93871027 
  

Foreldrerepresentant Oddveig Sellæg 

Helland 

oh@photocure.no  9177 6708 
  

Representant for de ansatte  Anna 

Guttormsgaard 

Engh 

Anena001@osloskolen.no 

 

98621321           

Representant for ledelsen  Frode Thorstad  Frode.Thorstad@ude.oslo.k

ommune.no 

90 68 23 68 
  

Kommunal representant Hilbert Eilertsen  he@eilertsenconsulting.no  95284318   
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