
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Skøyenåsen skole 

 

Referat SMU 10.01.22 

Til stede: Berit Bjørnsen (FAU), Kai Haavik (FAU), Liv Melbye (lærer), Nihada Keranovic (lærer), 

Khanitin Phetnok (elev 10A), Andreas Stuve (elev 10G), Åse Amble (und.inspektør) og Pål André 

Reis (fung.rektor) 

Ikke til stede: Lars Foyn (politisk oppnevnt, H),), Arne Hagen og Nihada Keranovic (skal byttes ut 

med annen ansatt) 

Agenda 

5/2122 Resultater fra elevundersøkelsen 

- Se oversikt over indekser fra Elevundersøkelsen (90% deltagelse) 

o Relativt jevne tall sammenlignet med tidligere år.  

o Fra skolen har det vært fokus på blant annet elevmedvirkning 

▪ Innspill fra Elevrådet: skolen er på god vei, men viktig at det jobbes 

videre med slik at tallene kommer over snittet.  

• Et konkret tiltak skolen har hatt i høst er samtaler mellom 

trinnledere, teamledere og representanter fra elevrådet per 

trinn. I disse samtalene har elevene, via elevrådet fått kommet 

med konkrete tilbakemeldinger på utvalgte temaer og fått 

komme med innspill til for eksempel hvordan fagdager kan 

organiseres.  

• Åpning av aula med enkel kantinedrift er et mål, men som 

stopper opp når skolene styres på gult nivå.  

o Jevnt over gode resultater på trivsel, støtte fra lærer og støtte fra foresatte.  

o Indeks på motivasjon: innspill om ønske om fokus på mer praktiske dager. 

Fagdager har vært et av tiltakene skolen har testet ut høsten 2020 for å bli 

bedre på dette.  

o Indeks for mobbing ligger på ca. 5% og skolen har et mål om en nullvisjon. 

Tiltak for å nå dette er blant annet:  

▪ Kontinuerlig opplæring av god bruk av digitale plattformer/SoMe.  

▪ Prøveprosjekt på 8.trinn med at elevene på trinnet ikke hadde telefon 

med seg ute i friminutt i perioden skolestart til høstferien.   

▪ Forslag fra elevrådsrepresentantene i møtet: Elevrådsrepresentanter 

setter sammen en presentasjon som de kan holde i flere klasserom, om 

god og dårlig bruk av sosiale medier. 

▪ Det har tidligere vært organisert nettverksmøter med Nettpatruljen, 

med foreldregruppe på 8.trinn. Dette har ikke skjedd de to siste årene 

pga Covid-situasjonen. Skolen ønsker å få arrangert dette igjen.  



• Viktig at foreldrene kjenner til hverandre, under pandemien har 

dette blitt vanskeligere.  

• Skolen jobber kontinuerlig med å få elever til å våge å si ifra 

når ting ikke er greit. Tiltak: Gode relasjoner med elevene, av 

alle ansatte. Miljøterapeuter, helsesykepleiere, kontaktlærere 

og andre lærere og ansatte.  

 

- Gjennomgang av plan for psykisk helse og "Handlingsplan for et trygt, godt og 

inkluderende skolemiljø" 

o Har årshjulet blitt overholdt, eller har det blitt endringer pga pandemien? 

▪ Utvidet ressursteam skal møtes i januar 2022. Utvidet ressursteam 

består av representanter fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien), 

barnevernet bydel Østensjø, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), 

helsesykepleierne ved skolen, sos.ped.rådgiver og ledelse ved skolen. 

▪ Skolen hadde en markering av verdensdagen for psykisk helse, men i 

noe mindre format enn tidligere år pga pandemien.  

▪ Viktig at skolen ikke glemmer fokuset på psykisk helse pga covid-

situasjonen.  

▪ Forslag: kan skolen komme med konkrete forslag til hvordan man kan 

ha klassetreff her på skolen. Dette skal skolen sende ut til samtlige 

klassekontakter på e-post. Mest 8.trinn som ha benyttet seg av denne 

muligheten høst 2021.  

▪ Tidligere tiltak: Fotballkveld med salg av kaker o.l. (Utenom pandemi) 

 

 

6/2122 Skolens uteområde 

Pål deler skjerm og viser planen for uteområde, og forklarer prosessen og de tiltenkte planene. 

Representanter i SMU er positive til de tiltenkte planene. Foreldrerepresentanter ønsker at det 

blir en tilbakemelding til FAU om hva som blir de konkrete planene for utbedring av de fysiske 

områdene, både inne og ute.  

Innspill om feks street art på veggene, i samarbeid med elevene, for å få vekk de hvite gangene. 

Skal sette opp to nye paviljonger hvor det er lagt som et premiss at uteområder også blir 

oppgradert.  

Innspill/krav om at det også kan gjøres små endringer som feks nett i basketkurver og oppmalte 

baner, for å øke mulighetene til at elever får ulike aktiviteter å velge mellom i stedet for å 

«henge» og sitte på telefonen.  

Hvor raskt oppgraderinger faktisk skjer er uklart. 

7/2122 Innspill til skolens ordensreglement fra SMU 



- Skolens ordensreglement ble diskutert i møtet, innspillene blir tatt med inn i arbeidet 

med revidering av reglementet. Det er forskriften om reglement for orden og 

oppførsel i Osloskolen som ligger til grunn.  

8/2122 Eventuelt  

Voldsepisode på skolen før jul: skolen redegjorde for hvilke tiltak som ble igangsett.  

Nytt møte i mars/april.  

 

Årshjul 

Når Tema 

September  • SMUs mandat 
• Evaluering av skolestart – forslag til endringer for neste skoleår 

 

November 

 
• Gjennomgang av skolens arbeid med forebyggende tiltak for å ivareta et godt 

elevmiljø og råd fra SMU, innspill til skolens handlingsplan for et trygt og godt 
elevmiljø 

• Gjennomgang av skolens plan for arbeid med psykisk helse og råd fra SMU 
Januar • Elevundersøkelsen, presentasjon og drøfting av resultater, SMUs forslag til tiltak 

HMS-årsrapport  
• Skolens arbeid mot mobbing (herunder rutiner for vedtak 9A-3) 

Mai • Nytt skoleår – råd til skolen på bakgrunn av arbeidet i SMU dette skoleåret 
• Evaluere SMUs arbeid dette skoleåret 

 

 

 


