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REFERAT MØTE I SKOMILJØUTVALGET  
Onsdag 16. januar 2019, 16:30-17:45 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Tilstede: John (Rektor), Tonje (Ansatt rep), Siri (FAU), Hilbert (Bydelen), og Åsne (SMU-leder) 
Ikke tilstede: Elevrepresentanter 

Diskusjons-, og informasjonsaker:  
  Ansvarlig 
16.01.19/1 Siden sist    

 

• Vellykket fellesarrangement i desember: felles julekonsert ute med 
barn og foreldre på barnetrinnet. Mange positive tilbakemeldinger  

• Møteplan for SMU er lagt, alltid møte samme dag som FAU, men før 
FAU- møte.  

o 13. februar kl. 16:30 - 18.00 
o 13. mars kl. 16:30 - 18.00 
o 10. april kl. 16:30 - 18.00 
o 7. mai kl. 16:30 - 18.00 
o 12. juni kl. 16:30 - 18.00 

Åsne 

 Oppdatering Elevråd 
Ingen av elevrepresentantene var tilbake Elevråd rep 

 
Oppdatering FAU  

• AKS-leder var tilstede på sist møte og presenterte resultater fra AKS 
undersøkelsen. Disse følges opp, særlig i forhold til kommunikasjon 
AKS-hjem, og tilbud om faglig utvikling fra AKS  

• FAU har bevilget støtte til Nyttårsdisco for 6-7.trinn 31. januar i 
Pangea.  Det er første gang arrangementet gjennomføres, og det lagt 
inn søknad om tilsynsvakt.  

• Nyttårsball på u. trinn gjennomført 15. januar. Rektor var tilstede, 
veldig hyggelig. Foreldrene hadde gjort den kjempejobb i å sikre at 
arrangementet ble bra, inkluderende og noe for alle.  

• FAU har vedtatt å arrangere 17-mai frokost for u. trinn som tidligere 
år. Det har vært en diskusjon rundt om man skal ha det eller ikke. Hva 
er målet med arrangementet, og blir det målet nådd? Gjennomføres 
dette først og fremst fordi det er en tradisjon, eller fordi dette er noe 
elevene/skolen/foreldrene ønsker? SMU ønsker at FAU vurderer disse 
spørsmålene.  

Siri 
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 Oppdatering Skoleledelse 
• Elevrådet på barnetrinnet er nå etablert og allerede i gang. Blant 

annet fikk de hjelpe til med å ta imot og neste års 1.klassinger rundt 
på skolen ifm. innskrivingsdagen tidligere i januar  

• Elevrådet på barnetrinnet bør involveres i vurderingen av 
elevundersøken 

• Elevrådet på ungdomsskolen følger opp saker de er opptatt av, og 
fungerer godt  

• Elevundersøkelsen 2018 (5-10.trinn) viser høye mobbetall og negativ 
utvikling. Resultatene benyttes strategisk inn i arbeidet med strategisk 
plan og inkluderende skole. Rektor vil sette tydelige, realistiske mål for 
anti-mobbearbeidet.  

• Resultater er nå ute i teamene på trinn, som skal definere områder å 
jobbe med; tiltak/aktivitet 

• Rektor vil ta ut en rapport med overordnede funn og dele med SMU 
neste møte 

• I forhold til det strategiske arbeidet, strukturering av rutiner og 
prosesser, har de ansatte jobbet i fellestid jobbet med ulike 
satsningsområder der For eksempel: Beredskap, Rutiner og sikkerhet, 
Inkluderende skole, skriving og regning, VFL. 

• Gruppene skal utvikle en prosjektplan, inkl standarder for skolen, og 
en utviklingsplan for hvert område. Kompetanse står sentralt.  

• Gruppen for inkluderende skole har jobbet med risikovurderinger; 
hvor kan mobbing oppstå, de ansatte skal få kompetanseheving og 
kan for eksempel dra på seminar eller få inn eksterne 
foredragsholdere.  

• Den strategiske planen er godkjent av driftsstyret og vil bli lastet opp 
på hjemmesiden.  

• 1.-4. trinn var med på en pilotering (trivselsundersøkelsen), vi vet ikke 
om vi får resultatene enda. Det bør sende ut informasjon til foresatte 
når vi vet hva som vil foreligge av resultater, og hvordan skolen vil 
jobbe med disse. Dersom resultat ikke vil foreligge bør dette 
kommuniseres til foresatte 

John 

16.01.19/2 Sjekkliste for «inkluderende skole»  Åsne 

 

 
På forrige møte diskuterte SMU 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 faktisk fremmer godt skolemiljø og 
ikke motsatt.  
 
• SMU utarbeider en «tips-og triks plakat»; en form for «Vær Varsom-

plakat» for inkluderende fellesskap ifm felles arrangement 
• Plakaten skal være en form for sjekkliste som skolen/elevråd/foreldre kan 

benytte i planlegging og evaluering av slike arrangement 
• Hensikten er bevisstgjøring rundt sosiale problemstillinger knyttet til 

fellesarrangement; hvordan sikre «alle-med» og at ikke arrangementet 
blir en arena for ekskludering, sosial maktutøvelse, posisjonering, og kun 
for noen få 
 

Foreløpig punkter/områder for Tips-plakaten: Hva bør sjekklisten stille seg av 
spørsmål/ting å sjekke ut/sikre? 
 

 



Referat SMU 16.01.19.docx side 3 
 

• Organisasjon, ledelse og struktur Grad av voksen tilstedeværelse og 
styring. Grad av sosiale valg i forhold til plassering, gruppering og aktivitet. 
Prinsipper for voksen tilstedeværelse?  

• «Voksne skal være til stede men ikke syns»? Voksne, tilsvarende en god 
sportsdommer, markere og sette standarden, og deretter utøve skjønn  

• Noe for alle? Hvem er arrangementet for? Tilbyr arrangementet noe for 
alle i den gruppen? Økonomisk mulig for alle? Noe for alle i forhold til 
alder, kjønn, og religion 

• Worst case/best case scenarios: Hvilke sosiale konflikter/uønskede 
situasjoner kan oppstå? Hvordan forebygge det? Hva håper vi/ønsker vi 
arrangementet skal bli? 
 

Åsne setter opp et førsteutkast til neste SMU 13.februar 2018 
 

16.01.19/3 Felles arrangementer første halvår 2019 Åsne 

 

Hva ligger i planene for neste halvår for både u. trinn og b. trinn?  
Det ligger mange arrangement i skoletiden i planen for neste halvår. Planen er 
foreløpig ikke oppdatert med u. trinn aktiviteter. Komiteen for sosiale 
aktiviteter i FAU skal stå for det. Diskusjon rundt «Vennskapsuken 2019» 
utsettes til neste møte.  
I forhold til evaluering av arrangementer som har vært gjennomført; er dette 
evalueringer som kan gjøres tilgjengelig for SMU? 

 

16.01.19/4 Eventuelt:    

 Bilde av SMU på skolens hjemmesider? Det ble ikke tatt bilde på dette møte.  
NESTE MØTE: 13. februar kl. 16:30 - 18.00 Åsne 

 


