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REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET 8. JANUAR 2020 kl 16.15 

 
 

 

SAK 05-19/20  Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent 

 

 

SAK 06-19/20  Informasjon fra ledelsen: 

 

 

• Elevundersøkelsen – tallene ble presentert for SMU. Skolen har gode resultater. Elevene 

trives, og det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er bra. Garderobene får lav score og 

elevene mener at dusjene og garderobene bør pusses opp. Mobbetallene til skolen har gått 

ned.  

• Skolens arbeid mot mobbing: Skolen har lave mobbetall og dette ses i sammenheng med 

gode inspeksjonsrutiner og tett oppfølging fra alle voksne på skolen Skolen har også 

miljøarbeidere og vi jobber med å ansette en til. Se sak om glasshuset.  

• Glasshusmodell og miljøterapeuter – er godt i gang, fast hver onsdag. 50 – 70 elever er 

innom. Flest elever fra 8. trinn. Spill, aktiviteter i gymsal, kurs i økonomi, yoga og gaming 

er noen av tilbudene som har vært i høst. Fremover er det planer om å utvide med flere 

aktiviteter. Læringssenteret er også godt i gang. 

• Aktiviteter i friminutt – Miljøarbeider: valgfaget Innsats for andre er med å bidra med 

aktiviteter i friminuttene sammen med miljøarbeider. Skolen jobber for tiden med å ansette 

en ny miljøarbeider. 

 

SAK 07-19/20 Saker fra FAU 

 

• Ingen innmeldte saker fra FAU 

• Ingen saker til FAU 
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SAK 08-19/20            Evt. 

• Bra at skolen har et tilbud om frokost for elevene før skolestart. Skolen fortsetter med 

dette. 

• Kantinen: Dårlig alternativ til Oppsal senter/Jafs. Skolen avventer å gjøre noe med tilbudet 

eller betalingsmetoder før byrådet har avgjort om det skal bli obligatorisk matservering på 

alle skoler. 

 

Neste møte er 4. mars 

 

 

Oslo, 08.01.2020 

Pål Reis 

Assisterende rektor 
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SMU – Skolemiljøutvalg 
 

 

 

Mandat 

✓ Øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet 

✓ Gi råd til skolen om skolemiljøet 

✓ Be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet 

✓ Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. 
 

 

 

Representanter  

Tilknytning  Navn e-post  Periode 

Elevrepresentanter  Ednor Lenth-Gomes 

Viljar Olstad Hoem 

edlea001@osloskolen.no  

vihoa006@osloskolen.no 

19/20 

Ansatterepresentant

er  

Liv Bjerknes 

Nihada Keranovic 

 

Bjørnar Skogvoll 

liv0708@osloskolen.no 

Nihada.Keranovic@ude.oslo.kommune.

no 

bjorna1105@osloskolen.no 

19/20 

Foreldrerepresenta

nt  

Els-Mari Weber (9c) 

John Harald 

Johansen (9G) 

els.mari.weber@getmail.no 

johnhjoh@gmail.com 

 

19/20 

Politisk oppnevnt 

representant  

Lars Foyn lars.foyn@online.no 19/20 

 

Møteplan for skoleåret 2019-20 

Dato Sted og tidspunkt  

24. Oktober 2019 Personalrommet 

Januar 2020 Personalrommet  

Mars 2020 Personalrommet 

Mai  2020 Personalrommet 

 

Årshjul 
 

 

Når Tema 

 

 

Oktober • SMUs mandat 

• Evaluering av skolestart – forslag til endringer for neste skoleår 

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

elevmiljø og råd fra SMU  

• Gjennomgang av skolens plan for arbeid med psykisk helse og råd fra SMU 

• Saker til/fra FAU 

Januar • Elevundersøkelsen, presentasjon og drøfting av resultater, SMUs forslag til tiltak  

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

• Saker til/fra FAU 

Mars • Saker til/fra FAU 

• HMS-årsrapport 

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

• Evaluere SMUs arbeid dette skoleåret 
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Skøyenåsen skole 
 

 

Referat fra SMU-møte, 

onsdag 24.10.19 

 

Til stede: 
Foreldrerepresentanter: John Harald Johansen (F), Els-Mari Weber (F) 

Ansatterepresentanter: Liv Bjerknes (L), Nihada Keranovic, Bjørnar Skogvoll (Miljøarbeider) 

Elevrepresentanter:  Ednor Lenth-Gomes 10A  

Politisk representant: Lars Foyn (P) 

 Fra skolens ledelse: Vibeke Kjesbu (rektor) og Pål Reis (ass.rektor) 
Click here to enter text. 

Forfall:  
Viljar Hoem Olstad, elevrepresentant 

 
SAK 01-19/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

SAK 02-19/20   
• Vi diskuterte SMUs mandat og hva som skal være fokus for SMU. Hovedhensikten med SMU er å være et 

positivt bidrag til skolemiljøet. Det er også viktig at SMU er saksforberedende for FAU og til dels også 

elevrådet i enkelte saker.  

• Bjørnar presenterte arbeidet som er igangsatt for et bedre skolemiljø: etter skoletidtilbud og aktiviteter i 

storefri.  

• Det ble diskutert kantineordning på skolen. Foreldrerepresentantene tar spørsmålet om hva slags kantibe 

foresatte ønsker at skolen skal ha, tilbake til FAU.  

• Nihada presenterte skolens plan for arbeid med psykisk helse.  

SAK 03-19/20 Saker fra FAU 
• Ingen innmeldte saker 

  

SAK 04-19/20            Evt. 

Det ble laget møteplan for SMU. Det er viktig at alle noterer seg tidspunktene.  

 

Onsdag 8.januar  

Onsdag 4.mars 

Onsdag 13.mai  

 

Alle møtene holdes på skolenspersonalrom og varer fra 16.15-17.30. 

 
 


