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Referat: Skolemiljøutvalgs-møte, tirsdag 13.mars 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Åsne Normann-Arvesen (SMU-leder) 

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

 Informasjonsaker  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

13.03.18/1 Diverse oppdatering/status: 
Ass. Rektor Unni Eik stilte i Frodes sted. Inkluderes på 
epostslyngen til SMU for referat/innkallinger, og får tilgang til 
SMU Onedrive 

Åsne 

 
Ny vara-repp for de ansatte: 
Tonje Andresen 

Anna 

 Oppdatering fra Elevrådet 
Ingen fra Elevårdet var til stedet 

Niels/Andrej 

 Oppdatering fra FAU 
Ingen nye punkter 

Oddveig 

Beslutnings-, diskusjons-, og informasjonsaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

13.03.18/2 Foreldreundersøkelsen 2018 Åsne/Unni 

 

 
Foreldreundersøkelsen 2018 er nå ute. Informasjon om undersøkelsen er publisert på 
Bjørnsletta skoles hjemmesider. Alle foresatte vil motta en epost/SMS direkte fra 
Utdanningsdirektoratet med link til undersøkelsen. Det er i år tydelig beskrevet hvilket 
bar/trinn/skole besvarelsen gjelder for. Svar frist er 15 april 2018.  
 
Fjorårets foreldreundersøkelse fikk bare litt over 50% oppslutning på Bjørnsletta.  
 
SMU diskuterte forskjellige tiltak som kan gjøres for å få opp svarprosenten denne gangen: 
 

• Skolen bør sende ut en Skole-SMS og minne om undersøkelse (UKE 12) 

• FAU-representanter bør i tillegg oppfordres til å følge opp med en e-post/post på 
klassegruppe på Facebook, til sine respektive klasser – 

• Fokuset i påminnelsene og kommunikasjonen rundt undersøkelsen bør ligge på 
«Det koster deg svært lite tid, max 3-5 minutter, men betyr så mye for at vi skal 
kunne utvikle en bedre skole for alle.» 

• Det bør også inkluderes informasjon om hva foresatte skal gjøre dersom de ikke 
har mottatt invitasjon til å delta i undersøkelsen. «Dersom du ikke har mottatt 
invitasjon til Foreldreundersøkelsen 2018, ta kontakt kontoret på Bjørnsletta: 
bjornsletta@ude.oslo.kommune.no 
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SMU diskuterte videre viktigheten av å ta tak i resultatene av Foreldreundersøkelsen 
2018, analysere og prioritere hovedtrekk og identifisere noen satsningsområder for 
aktiviteter/tiltak. Det er bedre å gjøre mye på noen prioriterte områder, enn å gjøre litt på 
alt.  
 
SMU mener også at skole-hjem kommunikasjon av resultatene, skolens bearbeiding av 
disse, samt tilhørende aktiviteter og tiltak, må prioriteres som et oppfølgende tiltak.  
 

13.03.18/3 Elevundersøkelsen 2017 – 2018? Frode/Nils/Andrej 

 

 
Ettersom ingen fra Elevrådet eller Frode var tilstede på møte, ble status på oppfølging av 
resultater Elevundersøkelen 2017 ikke presentert. Elevmedvirkning er viktig for Bjørnsletta 
skole, og det er ønskelig å involvere elever i bearbeiding av resultater, og identifisering, 
prioritering og iverksetting av tiltak.  
På spørsmål om det kommer en ny elevundersøkelse våren 2018, mente Unni at det er en 
mulighet for å reteste, men at dette er frivillig/opp til skolen.  
SMU oppfordrer skolen til å diskutere dette i samråd med elever.  
Elevundersøkelse 2017/2018? settes på agenda for neste SMU. 
 

13.03.18/4 Forebyggende arbeid for er godt skolemiljø Åsne 

 

 
Handlingsplan for godt og trygt skolemiljø ble vedtatt av driftsstyret i januar med noen 
mindre innspill og korreksjoner. Dette bør nå være på plass, og planen bør gjøres 
tilgjengelig på skolens hjemmesider.  
Aksjon: SMU oppfordrer skolen til å publisere handlingsplanen så snart som mulig.  
 
Videre ble spørsmål om hvordan Bjørnsletta skole kan å jobbe med skolemiljø i samarbeid 
med foreldre tatt opp på nytt.  

• Det er mye som skjer på dette punktet om dagen, både fra foreldre og skolens 
side. U.trinnet har flere godt etablerte tradisjoner, både i skoletiden og 
foreldredrevne aktiviteter fordelt på de forskjellige trinnene, og behovet for mer 
er noe begrenset 

• På barnetrinnet planlegges og iverksettes det stadig nye aktiviteter fra skolens 
side. 3.trinn har for eksempel gjennomført bokfest med overnatting på skoen, det 
planlegges sykkelprøve for 5. og 6.trin, og deltakelse i Tine-stafetten for sistnevnte  

• FAUs egen komite for sosiale aktiviteter på barnetrinnet jobber i tillegg med 
planer for flere foreldredrevne aktiviteter i samarbeid med skolen 

• SMU konkluderer med at det skjer veldig mye bra, men vet folk om det? 

• Kommunikasjon har en viktig kulturbyggende funksjon for skolemiljøet. Gjennom 
små saker på hjemmesidene, eller gjennom andre kanaler, om hva som skjer, både 
i og utenfor skoletiden, bygges stolthet og fellesskapet rundt skolen.  

• Unni informerte om at skoleledelsen er i gang med å styrke 
kommunikasjonsarbeidet. Blant annet planlegges det å tildele en webredaktør-
rolle til en av skolens ansatte.  

• SMU diskuterte viktigheten av å etablere en god prosess for 
kommunikasjonsarbeidet; alt fra egenproduksjon av saker til mottak av saker 
produsert av andre, kvalitetssikring av disse og effektiv publisering og distribusjon 
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• I denne sammenheng, mener SMU det er viktig å ikke gjøre ting for vanskelig og 
byråkratisk. Hva er det verste som kan skje? Oppsiden av mer kommunikasjon fra 
skolens side er vesentlig større enn nedsiden 

13.03.18/5 Eventuelt:  
Det var ingen saker på eventuelt denne gangen 
 
 

 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker 

Dato og hva:  Når Ansvarlig 

10. april 2018 Elevundersøkelsen 2017-18? 
Foreldreudersøkelsen 2018 – 
når får vi resultatene og 
hvordan skal det jobbes med 
dem? 

Kl 16:30 på 
personalrommet. 

SMU 

    

 

Representerer Navn E-postadresse Tlf. 

Elevrepresentant Nils Valseth Selte nils1503@osloskolen.no   93842088 

Elevrepresentant Andrej Spasojevic   anspa005@osloskolen.no 46695249 

Foreldrerepresentant 

Leder i SMU 
Åsne Normann-Arvesen 

aasnearvesen@hotmail.com  

93871027 

Foreldrerepresentant Oddveig Sellæg Helland oh@photocure.no  91776708 

Representant for de ansatte  Anna Guttormsgaard Engh Anena001@osloskolen.no  

98621321   

Vararepresentant for de ansatte Tonje Andresen tonje.andresen@osloskolen.no   

Representant for ledelsen  Frode Thorstad  Frode.Thorstad@ude.oslo.kommune.no 90682368 

Representant for ledelsen (Vara) Unni Eik  
 

unni.eik@ude.oslo.kommune.no 
 

Kommunal representant Hilbert Eilertsen  he@eilertsenconsulting.no  95284318 
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