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Referat møte i Skolemiljøutvalget 4.3.21 

Tilstede:  Emil Bugge Larsson, Lovisa Valone Thorsen, Ketil Hamre-Simonsen Haaheim, Guri Lande og  
Eivind R. Eide. Forfall : Hanne Løfsnes   

1. Innkalling og referat godkjent 
2. Nytt fra elevrådet  
Elevrådet fortalte om budsjettgjennomgang med rektor. 
Mye penger, men lite å drive skole for.  
Møte med Jesper Hoel fra Undervisningsbygg  
Skolen hadde invitert inn Jesper som holdt et foredrag for elevene om skolebygg og uteområdet  
3. Elevenes arbeidsmiljø: 
Trivselsundersøkelsen på 1 – 4 den viser noen rare utslag som skolen vil undersøke nærmere. Vi vil og sette 

inn konkrete tiltak for å løfte de resultatene vi undrer oss over. Dette gjelder først og fremst elevenes 
trivsel sammen ute i friminuttene og forholdet til de voksne på skolen.  

Tiltak skolen har satt inn for å bedre skolemiljøet 
Cato fortalte om en del tiltak skolen har satt i gang for å bedre skolemiljøet 
- Ledelsen er ute hver morgen og møter elever og foresatte  
- Fokus på skolemiljøet gjennom periodeplanen 
- Alle perioder har sosiale mål  
- Sosiale regler i alle perioder som elevrådet har laget  
- Innføring av klassens time på alle trinn  
- Ryddekonkurranser for innemiljøet  
- Lekegrupper i friminuttene for å sikre at alle skal ha noen å leke med  
(etter behov) 
- Tettere voksentetthet ute i friminuttene og ulike pauser for 1-4 og 5 - 7  
- Oppstilling ute før innmarsj med lærer til timene og om morgenen  
- BLIME-dans for hele skolen 
- Ledelse, sosiallærer og sos.ped-lærer som jobber med elever og grupper som har det vanskelig  
- Ledergruppen følger tett opp elever og grupper  
- Musikk ute i skolegården for trivsel  
- Voksne som byr på seg selv  
- Vi oppfordrer alle til å melde fra om de opplever at noe er vanskelig  
Skoleledelsens oppfatning er at vi har et godt miljø på skolen.  
4. HMS 
Ketil fortalte at det er arbeidet med smittevern som er viktigst når det gjaldt HMS-arbeidet. Skolen har vedtatt 

at de ansatte som beveger seg mellom grupper skal ha munnbind. Personalrommet er også stengt.    
5. Eventuelt 
FAU understreker at de gjerne vil bidra til utebod. Skolen har veldig lyst til å få det til og vil starte dette 

arbeidet  når forholdene tillater det.  
FAU vil ha oversendt resultatene fra trivselsundersøkelsen. 
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