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REFERAT: Skolemiljøutvalgs-møte, mandag 11. juni 2018 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Åsne Normann-Arvesen (SMU-leder) 

Deltakere: Frode, Hilbert, Oddveig, Unni, Tonje, Anna,  

 

 Informasjonsaker  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

11.06.18/1 Diverse oppdatering/status:   

 Oppdatering fra skoleledelsen  Frode 

 Oppdatering fra Elevrådet 
 

Elevrådet på barnetrinnet (2. - 6. trinn)  
 

 

Nils/Andrej 
(Ikke tilstede) 
 
 

 Oppdatering fra FAU 
 

 Oddveig 

Beslutnings-, diskusjons-, og informasjonsaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

11.06.18/2 Foreldreundersøkelsen 2018 Frode 

 

• Svarprosent: 
o God svarprosent på Bjørnsletta. 64, 1 % i år (52% i fjor) 
o Ikke overraskende at det er svakere svarprosent på 10. trinn (50, 6%) 
o 6. trinn veldig bra! (83, 3%) 

• Generelt: 
o 2. og 3. trinn har jevnt over høy skår på de fleste områdene/spørsmålene. 
o Jevnt over svakere resultater på ungdomstrinnet.  
o «Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt» - Her skårer 8. og 

9.trinn 4 i snitt – dette er vi ikke fornøyd med.  
o Der snittet ligger under Oslo-snittet er vi naturligvis ikke fornøyd. 
o Skolen som helhet: Det er forbedringspotensiale over det hele. Rektor 

snakker spesielt om tilbakemeldinger ang kontakt og kommunikasjon.  

• Plan videre: 
o Alle kontaktlærerne (unntatt 10.trinn) skal ta kontakt med foreldrekontakten 

for sin klasse for å avtale og snakke om hva som er planen videre ut fra 
resultatene for sitt trinn. 

o Generell info: Kan det også være en del vi på skolen gjør som ikke 
kommuniseres videre? Forventingsavklaring. 

o Bruke foreldremøtene også som informasjonskanal og diskutere hva 
foresatte/skolen forventer av hverandre.  

• Spørsmål/kommentarer fra SMU: 
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o Kan det gis en tilbakemelding til foresatte om hva som skjer fremover og hva 
skolen leser ut fra undersøkelsen? Kan vi spørre FAU om dette? 

o Hva kan vi som skole jobbe videre med?  
o Det er viktig at det kommer ut noen tiltak fra denne undersøkelsen.  

11.06.18/3 
Sak fra u.trinn: Inneklima, varmeovner og ødelagte 
garderobelåser.  

Åsne 

 

• Unni kjenner til saken. Undervisningsbygg har vært her og hatt stor befaring også 
sammen med hovedvernombudet.  

• Tiltak: Unni svarer hva som har skjedd og hva som er planen videre til 
klassekontakten. Svaret sendes før sommerferien.  

• Ang ødelagte garderobelåser: 
o Svar fra SMU og ledelsen: Dette er ikke et bestemt problem på det enkelte 

trinnet. Dette er noe som skjer på hele skolen. Videre til elevrådet: Dette er en 
holdningssak som elevrådet også bør ta videre.  

11.06.18/4 Nytt årshjul for fellesaktiviteter på Bjørnsletta skole Åsne 

 
• Åsne sender årshjulet som vedlegg til referatet. 

• Årshjulet gjelder nå for 1.-7. trinn. Ungdomstrinnets aktiviteter kommer inn etter hvert.  
 

11.06.18/5 Eventuelt:   

 

• SMU neste år:  
o Endringer av medlemmer: 

▪ Tonje tar over som fast representant for de ansatte. 
▪ Kari på 2. trinn tar over som vararepresentant for de ansatte. 
▪ Oddveig går ut til sommeren. FAU må da ha en ny representant. 
▪ Unni representerer ledelsen når Frode slutter. 

• Kommunikasjon: 
o IKT-samlingsstyrer for å spre det som skjer på skolen. 

▪ Egen Facebookside 
▪ Oppdatere hjemmesiden. 

o Arbeidsgruppe for å jobbe med skolens kanalstrategi 

• 17. maifrokost og juleball: Skal tas opp på FAU i dag. 
o Det må diskuteres hvem juleballet skal være for. 

▪ Kun 10. trinn?  
▪ Hele ungdomstrinnet? 

o Det må diskuteres om en skal beholde 17.maifrokosten når det kommer så få.  
 
Neste møte blir så snart vi har etablert strukturen for neste år. Da må SMU avklare hvor ofte 
komiteen ønsker å møtes.  

 


