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REFERAT MØTE I SKOLEMILJØUTVALGET  
Onsdag 15. november 2018 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Til stede: Hilbert (Bydel), Siri (FAU), Kari (Ansatt rep), Felizia (Elev), Anna (Elev), Hanne (Elev), og Åsne 
(SMU-leder) 

Referent: Åsne 

Diskusjons-, og informasjonsaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

15.11.18/1 Siden sist    

 

Admin; Referat 171018, referent dagens møte 
Referat fra siste møte ble godkjent og er gjort tilgjengelig på 
SMU-siden på Bjørnslettas hjemmesider.  
 
I tillegg har det kommet opp forslag fra Siri om at SMU 
referatene også kan sendes ut til foreldre tilsvarende FAU-
referatene. SMU syns dette var en god ide, og vil oppfordre 
FAU-representantene til det fremover.  
 

 

Åsne 

 

Introduksjon/presentasjon elevrepresentant 
Elevrådsrepresentantene redegjorde for hvordan elevrådet 
er bygget opp og hvordan de jobber.  
 
På ungdomstrinnet har hver klasse har en 
elevrådsrepresentant som møtes 1 gang i mnd. I tillegg er 
det etablert et elevrådsstyret som koordinerer saker med 
skole og ledelse. I tillegg har elevrådet på ungdomstrinnet 
noen underkomiteer; blant annet en sosial aktivitetskomité, 
som er ansvarlig for å sette i gang opplegg i pauser og 
friminutt for de som vil.  
 
Barnetrinnet har også valgt elevrådsrepresentanter, men 
elevrådsstyret har kun hatt et møte med dem.  
 

 

Angela, Anna 
og Hanne 

 
Oppdatering FAU  
Ingen nye saker fra FAU 

 

Siri 

 
Oppdatering Skoleledelse 
Ingen fra skoleledelsen var tilstede 

 

N/A 

15.11.18/2 Skolemiljøarbeid 2018/19  

15.11.18/2.1 Fra elevenes perspektiv; hva jobber elevrådet med i 
forhold til skolemiljø? 
 

 

Angela, Anna 
og Hanne 
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Elevrådets sosial komité for ungdomstrinnet er så vidt i 
gang, og planlegger nå aktiviteter i pauser og friminutt for de 
som vil fremover.  
Det nye friminuttet på 15 minutter i stedet for en lang 
spisepause har gjort det vanskeligere å ha opplegg i 
pausene, ettersom tiden blir så knapp. 
  
Det nye friminuttet generelt har også skapt mye negativ 
stemning. Alle elver må ut. Elevene opplever at lærere må 
mase mye for å få elevene ut, det blir dårlig stemning, og 
friminuttet er så kort at det egentlig ikke er så mye annet å 
gjøre enn å stå rett opp og ned før man skal inn igjen.  
 
Det nye friminuttet er en sak elevrådet vil jobbe med skolen 
for å få løst. Det er ikke optimalt slik det er nå.  
SMU oppfordrer skoleledelsen til å møte elevrådet i samtale 
på tema, og se om man kan finne en løsning/kompromiss. 
 
Ellers opplever elevrådet en bedre stemning blant elevene 
på ungdomstrinnet. Tillatelsen til å få gå utenfor skolens 
område i spisepausen har vært veldig godt mottatt.  
 
Miljøet på ungdomstrinnet er allikevel variabelt fra trinn til 
trinn, og mellom klasse på samme trinn. Det er for eksempel 
veldig bra på 10.trinn, men elevrådet har forstått at andre 
trinn/klasser har det mer utfordrende.  
 

 Elevrådet på barnetrinnet trenger et løft. Elevrådsstyret 
har liten kontakt med elevrådsrepresentantene der, og vet 
lite om hva som foregår eller rører seg blant 
barnetrinnselevene.  
Som et første skritt oppfordrer SMU skoleledelsen til å 
utnevne en ny elevrådskoordinator (lærer) på barnetrinnet 
slik Kelly er for ungdomstrinnet.  
 
Tilleggsinformasjon mottatt fra rektor John Myrlund per 

epost 22.11.18: «Skolen har lyst ut internt en koordinator 
for elevråd 1.-7., så dette arbeidet er allerede i gang. 
Regner med å ha en avklart rimelig snart» 
 

 

Angela, Anna 
og Hanne 

 

På hvilke felt ønsker SMU og fokusere? 
På sist møte snakket vi om at SMU ønsker å jobbe mer 
strategisk skoleåret 2018-19.  
 
Møtet med elevrådsrepresentantene skapte en god 
diskusjon rundt hvordan vi på Bjørnsletta har et stort 
potensial i å knytte skolen bedre sammen; bygge bro og 
tettere bånd mellom barnetrinn og u.trinn, og utnytte vår 
unike situasjon som 1-10.trinns skole.  
 
Per nå fungerer barnetrinn og u.trinn som to siloer uten mye 
kontakt eller felles plattform. Å ha både et u.trinn og et 
barnetrinn er unikt for Bjørnsletta skole i vårt området. Det er 
en styrke og en mulighet.  
 
For å styrke skolemiljøet på Bjørnsletta ønsker SMU 
ønsker å jobbe for å binde skolen tettere sammen; 
skapet et «VI på Bjørnsletta» for hele skolen, gjennom 
mer kontakt på tvers av trinn. Dette vil styrke det totale 
skolemiljøet.  

 

Åsne 
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15.11.18/3 Årshjul sosiale aktiviteter  

 

Åsne presenterte barneskolens årshjul for sosiale 
fellesarrangementer for 2018-19, samt plan for 
videreutvikling. 
 
Arbeidet ble startet i forrige skoleår, og er et samarbeid 
mellom skolen og FAU sin Sosial komité. Det er sosial 
komiteen i FAU som eier dokumentene, men aktivitetene blir 
gjennomført av skolen, foreldre eller i samarbeid mellom 
disse.  
 
Flere av aktivitetene på planen blir gjort for første gang i går. 
Blant annet bokuke, som ble gjennomført denne uken (uke 
47) med stor suksess. Kari (vara ansatt rep) oppdaterte 
SMU på opplegget gjennom uken. De startet med en 
fellessamling for 1-7 trinn mandag, og har deretter jobbet 
med lesing gjennom ulike aktiviteter i grupper på tvers av 
trinn. En mer variert skolehverdag og brudd på rutiner har 
virket positivt inn på både elever og lærere. Å jobbe sammen 
på tvers, også lærere, har redusert konflikter og styrket 
samholdet.  
 
Sosialkomiteen i FAU vil fremover jobbe for å få inkludert 
ungdomstrinnets aktiviteter i årshjulet, slik at dette kan være 
en oversikt for hele skolen.  
 
Elevrådsrepresentantene var ikke klar over at det fantes en 
slik oversikt, og syns det var gøy å se hvor mye som skjer på 
barnetrinnet.  
 

 

Åsne 

15.11.18/4 Eventuelt:    

 

SMU på skolens hjemmesider 
Representatnene ble enige om at vi holder oss til Oslo-
skolens mal for SMU-sider, inkluderer de dokumenter som 
denne foreslår, og legger ut referater fra møter på disse 
sidene. P.t ligger kun referat fra sist SMU på sidene. Det bør 
i tillegg lages et arkiv hvor man kan gå inn å se på referat fra 
sist skoleårs SMU-møter.  
 
I forhold til kontaktinformasjon, legges SMU-leder som 
kontaktpunkt.  
 
SMU-leder tar ansvar for videreutvikling av siden i 
samarbeid med Lisa på skolen.   

 

Åsne 

 Kalde klasserom i C-bygget 
Elevrådsrepresentantene fremmet sak dårlig inneklima i form 
av svært kalde klasserom i C-bygget. Dette var et stort tema, 
og ble også fremmet for SMU som et problem i forrige 
skoleår. SMU var av den oppfatning at det ble løst i fjor, men 
når det nå rapporteres inn igjen som et problem, oppfordrer 
SMU skoleledelsen om å ta tak i dette omgående før kulda 
virkelig setter inn.  
 

 

Angela, Anna 
og Hanne 
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Elevrådet vil lage en oversikt over hvilke rom det 
gjelder, så må Skoleledelsen ta dette videre med 
undervisningsbygg eller annen relevant instans. 

 


