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REFERAT: Skolemiljøutvalgs-møte, tirsdag 10.april 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Åsne Normann-Arvesen (SMU-leder) 

Tilstedet:, Anna, Niels, Andrej, Åsne, Hilbert og Eline 

 

 Informasjonsaker  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

10.04.18/1 Diverse oppdatering/status:   

 Oppdatering fra skoleledelsen  Åsne og Eline 

 Oppdatering fra Elevrådet 

• Mer å gjøre i friminuttene - Åpent 
klasserom, biblioteket åpent, 
musikkrom åpent, gymsalen åpent 

• Å få lov til å gå til butikken i storefri 

• Egen sosialkomite - flest fra 9.trinn 

• Nyttårsball: Elevrådet står for 
underholdning. Alle elever kommer 
på ballet 

• 17.maifrokost: Elevrådet jobber for 
at flest mulig skal være med på det 
som arrangeres fra FAU 

• Om kommunikasjon: Elevrådet 
informerer gjennom 
elevrådsrepresentanter i klassene. 
 

Elevrådet på barnetrinnet (2. - 6. trinn)  

• Ny lærer tar over: Janne Lindgaard. 

• Trivselsledere: Nina og Anders har 
tatt over. Mandag - onsdag og 
fredag i storefri. 

• Klasseball til alle klasser. Det vil bli 
flere aktiviteter og mer å gjøre ute 
etter hvert. 

 
Niels/Andrej 
 
Eline ang barnetrinnet 

  
Oppdatering fra FAU 

• Ustyrslager på skolen - FAU er 
positive og skal snakke mer om 
hvordan skolen skal samle dette. 
Hvem tar videre ansvar for dette? 

• Trafikkomiteen informerte fra 
allmøtet i februar: Mest naboer kom. 
Det har vært en befaring i etterkant.  

 
 
 

 
Åsne informerte fra 
FAU sitt referat. 
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Beslutnings-, diskusjons-, og informasjonsaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

10.04.18/2 Foreldreundersøkelsen 2018 Åsne 

 

Foreldreundersøkelsen 2018 har blitt promotert gjennom FAU og nyhetssak på skolens 
hjemmesider. De utvalgte deltakerne i undersøkelsen får påminnelser direkte fra 
Osloskolen.  
 
Hva tar vi med oss av de tilbakemeldingene/spørsmålene vi har fått – og hvordan kan 
skolen ta dette videre med Osloskolen/Foreldreundersøkelsen? 

 

10.04.18/3 Elevundersøkelsen 2017 – 2018? Åsne/Nils/Andrej 

 

• Elevrådsrepresentantene har informert klassene om resultatene 

• Elevrådet har ikke gjort noen tiltak eller arbeidet med noe konkret ut fra dette 

• Bjørnsletta skole har tenkt å kjøre elevundersøkelsen på nytt (5. - 9. trinn) 
 
Undring fra SMU om både elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen: 

• Vi gjør undersøkelser, men hva gjør vi egentlig med de ulike undersøkelsene? 

• Hvordan arbeider vi med det vi lærer når vi leser svarene? 

• Veldig omfattende - hvor sanne er resultatene?  

• Kunne det vært lurt og bestemt oss for noen enkelte satsningsområder? 

• Kan vi som skole gi noen tilbakemeldinger til Oslo Kommune om 
foreldreundersøkelsen? Åsne har noen innspill fra andre klassekontakter. 

10.04.18/4 Forebyggende arbeid for er godt skolemiljø Åsne/Eline 

 

FAU har opprettet en egen komite for Sosiale aktiviteter på barnetrinnet som nå 
samarbeider med skoleledelsen ved avdelingsleder 4-5.trinn Eline Fyksen Aas 
 
Det jobbes for å etablere nye foreldredrevne tradisjoner i samarbeid med skolen som et 
tillegg til allerede etablerte aktiviteter.  
 
Eline vil presenterte sosialkomiteens arbeid:  

• Forslag fra sosialkomiteen er samlet og levert til alle team til diskusjon. Lærerne har 
da kommet med innspill og skrevet inn en del av de arrangementene som allerede 
finnes i skolen (Se vedlegg) 

• Planen er at i løpet av våren skal vi ha et årshjul klart for skoleåret 2018/2019. Eline 
kommer da tilbake og informerer. 

 
Hvordan kommuniseres dette ut? 

• Kan alle team lage semesterplaner som sendes til foresatte? 

• Bruke hjemmesiden mer aktivt? 

• Fokus på at dette handler om kulturbygging av skolen - foresatte utenfor må få vite 
hva vi driver med. 

13.03.18/5 Eventuelt:   

 

• Handlingsplanen ligger fortsatt ikke på hjemmesiden. Frode, vet du noe? 

• Hvem fra ledelsen skal inn være med i SMU?  

• Hvor ofte skal vi egentlig møte? Kanskje hver mnd er litt for ofte? 

 
Neste møte: Mandag 7. mai kl 16:30 
 

 


