
         
        
 

         

HVORFOR HAR VI ET SMU PÅ BJØRNSLETTA?  

SMU er et lovpålagt, rådgivende organ som kan oppfordre skolen til å iverksette 
tiltak. Utvalget skal vurdere saker knyttet til fysisk og psykososialt miljø.  
Relevante temaer er derfor godt skolemiljø, godt fysisk miljø, godt psykososialt 
miljø, ordensreglement, trivselstiltak og brukerundersøkelser. 

 

HVA ER VÅRE VIKTIGSTE  OPPGAVER?   

SMU skal 

• være et rådgivende samarbeidsorgan for et godt skolemiljø på Bjørnsletta 
skole 

• ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 
• uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet 
• være løpende informert om alle forhold som har med skolemiljø å gjøre, 

deriblant planer og vedtak. 
• tas med i planlegging av miljøtiltak på skolen 
• varsles dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha 

negativ virkning for elevenes helse 
 
 
SMUs ansvarsområde omfatter 
• Godt skolemiljø   
• Godt fysisk skolemiljø   x: innemiljø, skolemåltid, utemiljø 
• Godt psykososialt miljø  x: fravær av krenkelser, gode rutiner for å 

avdekke, opplevelse av respekt, toleranse, likeverd og inkludering. 
• Ordensreglement 
• Trivselstiltak    x:vennegrupper 
• Brukerundersøkelser  

 

HVORDAN ORGANISERER VI ARBEIDET VÅRT? 

SMU er sammensatt av skolens ledelse, 2 FAU-representanter, 1 lærer, 1 politisk 
oppnevnt representant og 2 elever. SMU velger en leder, nestleder og sekretær. 
SMUs medlemmer har taushetsplikt i saker hvor det er påkrevd. Medlemmer 
velges til å sitte som vara året etter de går ut av SMU og virker som mentor for 
nytt medlem, for å ivareta kontinuitet. (Dette fravikes ved flytting/skolebytte.) 
 
SMU Bjørnsletta ønsker å ha en tett kontakt med skolenes FAU og Elevråd, samt 
med Driftsstyret. Representanter fra de tre utvalgene sitter i SMU. Vi ønsker at de 
nevnte utvalg foreslår saker for SMU og at SMU kan bruke utvalgene som 
høringsinstans.  
 
SMU diskuterer og beslutter en årsplan og en struktur for møtene på det første 
SMU-møtet hvert skoleår. Alle parter må være representert, med elever og 
foreldre i flertal, for å være beslutningsdyktig. Årshjul, agenda og referat 
publiseres på skolens hjemmeside.  

 

NÅR ARBEIDER VI MED HVA?   

Gjennom skoleåret møtes SMU en gang i måneden. Frist for å melde saker er en 
uke før møtet.   

Årshjul for 2016/17:  
I alle SMUmøter: gjennomgang av agenda og oppfølgingspunkter i referat fra forrige møte, 
oppdatering fra Driftsstyret og FAU, gjennomgang av kjerneområdene godt skolemiljø, 
godt fysisk miljø, godt psykososialt miljø, ordensreglement, trivselstiltak og 
brukerundersøkelser dialog med skolens ledelse, evaluering av møtet.  

1. kvartal 2017:  
SMUmedlemmer oppnevnes. SMU konstitueres. Stuktur SMU vedtas. Gjennomgang og 
anbefalinger til psykososial handlingsplan. 

2. kvartal 2017:  
Faste agendapkt: overordnet skolemiljø, fysisk og psykososialt miljø, ordensreglement, 
trivselstiltak, brukerundersøkelser. Plan for sosial kompetanse. Visuell modell 
mobbing/vold. Trivselvstiltak.  
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