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REFERAT MØTE I SKOMILJØUTVALGET  
Onsdag 13. februar 2019, 16:30-17:45 
Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Til stede: Kine (AKS-leder), Tonje (Ansatt rep.) Hilbert (Bydelen), Felicia (Elevrådet) Åsne Normann-Arvesen 
(SMU-leder) 

Diskusjons-, og informasjonsaker:  
 Saksdokumenter Ansvarlig 

13.02.19/1 Siden sist   Alle 

 

Skolemiljøutvalget 
Ingen kommentarer til referatet fra sist møte. Åsne skriver referat fra dette.  
Lysejordet SMU er interessert i erfaringsutveksling-/samarbeid. Vi stiller oss 
positive til det, og Åsne sjekker litt nærmere hva det kan innebære 

Åsne 

 

Oppdatering Elevråd 
Nyttårsballet på U.trinn ble alt i alt svært vellykket. Et erfaringsnotat er laget for å 
gi en god overføring til neste års arrangementskomite. 
 
Elevrådet ønsker en mer miljøvennlig skole med fokus på kildesortering, og 
bevisst bruk av papir. Vi sier vi er en miljøvennlig skole – vi har et miljøvennlig 
bygg – men klarer vi følge opp i praksis? Elevrådet ønsker å ha en miljø-uke 
med dette som fokus. Kine legger til at Kildesortering er tema på AKS 
 
Elevrådet på barnetrinnet 
Elevrådet ønsket videre å få en oppdatering på hvordan situasjonen er med 
barnetrinnet og deres elevråd. Kine og Tonje informerte om at elevrådet på 
barnetrinnet har startet opp. Første møte var i begynnelsen av februar. Det er 
Kine Hauge som er ansvarlig for dette.  

Elevrådet er gla for at dette har startet opp, og oppfordret også at ansvarlig lærer 
for elevråd barnetrinn (Kine) og elevråd u.trinn (Kelly) koordinerer noe på tvers i 
forhold til saker/punkter som gjelder alle elever.  

Felicias legger til at elevrådet på u.trinn og arbeidet de skal gjøre har manglet 
rammer og vært udefinert. De har selv funnet på hva de skal gjøre, og at det til 
tider har vært noe uklart hvilken rolle/oppgaver de egentlig har. 

SMU oppfordrer skolen/ansvarlige lærere for Elevrådene å ta initiativ til å få 
laget en Elevråds-beskrivelse inkl et årshjul for elevrådsarbeid, 
fokusområder og oppgaver, samt hvordan de to rådene skal samarbeide og 
på hva.  

Elevråd rep 

 Oppdatering FAU  
Rask gjennomgang av hovedtrekk fra siste FAU-referat da FAU-representanten 
ikke var tilstede 

Åsne 
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 Oppdatering Skoleledelse 
Ingen fra skoleledelsen var til stedet, men Kine (AKS-leder) presenterte status 
fra brukerundersøkelse på AKS 
 
Forrige brukerundersøkelse på AKS ga dårlige resultater, og AKS har siden det 
jobbet strategisk for å gjøre noe med dette. Kommunikasjon, sikkerhet og rutiner 
og tilbudet er prioriterte satsningsområder. AKS har nå to trygge baseledere, og 
samarbeider med nærliggende skoler for å utvikle tilbudet.  
 
AKS vil følge opp med en «temperaturmåling» i slutten av februar for å ta en 
avsjekk på om det går i riktig retning.  
 
Resultatene fra forrige brukerundersøkelse ble kommunisert til foreldre på en 
AKS-dag før jul, og har blitt presentert for FAU. Presentasjonen med resultatene 
ligger i FAU referat [sett inn link] 
 
Inkluderende skole 
Kine sitter videre i arbeidsgruppa for Inkluderende skole, og kunne oppdatere 
SMU på at gruppen som arbeider med dette nå er satt. Elevene skal involveres i 
arbeidet. Egen milepæl på det. I forhold til tidslinjen fremover er målet nå først og 
fremst å få etablert en plan, og deretter sette denne planen ut i drift. Arbeidet vil 
være kontinuerlige og uten slutt. Bjørnsletta skal hele tiden utvilke seg inen 
inkluderende-skole arbeid.  
 
Et viktig steg er kompetanseheving både på ledernivå og blant alle ansatte. 
Dette pågår nå, og vil fortsette i 2020.  
 
Vold og slossing i friminuttene på barnetrinnet 
Avslutningsvis informerte Kine, støttet av Tonje om et pågående initiativ for å 
forebygge en negativ utvikling av vold og slossing i friminuttene på barnetrinnet.  
På grunn av et eskalerende omfang, fokuser skolen nå på å lage en plan for å 
styrke voksen tilstedeværelse, tetthet og inspeksjon i friminuttet. Rektor er 
involvert i arbeidet. SMU ønsker en oppdatering på status på dette i neste 
møte.  

Kine 

13.02.19/2 Sjekkliste for «inkluderende skole»  Åsne 

 

 
SMU har siden desember diskutert eget bidrag til skolens arbeid med 
"inkluderende skole" ifm utvikling av ny strategisk plan. Det ble blant annet 
fremmet forslag om utvikling av et verktøy til evaluering av felles aktiviteter og 
sosiale arrangement for å sikre at disse fremmer godt skolemiljø.  
 
SMU diskuterte foreløpig utkast (se vedlagt) i forhold til definisjon, formål, 
omfang og bruk, og hva veien videre for dette er.  
 
SMU ser på dette som work in progress, som et hjelpemiddel SMU vil tilby 
gjennom å gjøre tilgjengelig på SMU sine sider, men aldri håndheve.  
 
Oppfølging: Som et neste skritt sender Åsne utkastet på høring til 
klassekontaktnettverket og til komiteen for sosiale aktiviteter i FAU.  
 

 

13.02.19/3 Felles arrangementer første halvår 2019 Åsne 

 Det var ingen tilstede på møte til å gi noe oppdatering på arbeidet med årshjul for 
felles aktiviteter 2019/2020. Punktet overføres til neste møtes agenda.  

   
 


