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SMU møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrådsstyret- Emma Sofie. Fra skolen: Karin Hanne Nordengen, Tove 

Birkeli, Siri Solvang, FAU representanter- Sigve Løsnesgard og Karin 

Carmelli, Bydelsrepresentant  Fredrik Gullerud 

 

Frafall: Britt Bøymo  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid:  Mandag 04.12. 2017 kl 1515 – 16.30  

Referent: Karin Hanne Nordengen  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 08/2017 Godkjenning av saksliste 

  OK 

 

Sak 09/2017 Godkjenning av referat fra 30.05.2017 

  OK 

 

Sak 10/2017 Informasjon om skolens miljøarbeid 

- Kontinuerlig arbeid for et godt elevmiljø: 

Forebyggende tiltak:  

PALS. Trygt læringsmiljø: Felles regler på alle arenaer. 

Månedlig: Skole har fokusområder for trening på regler og adferd eks. 

samlingssalen. PALS- mål på ukeplanen felles for hele skolen og individuelt for 

klassetrinn. 

- Elevene er med på å lage klasseregler og tips plakater for forventet adferd. 

- Det er forberedelser til friminutt – gjennomgang av regler og gode aktiviteter. 

- Vi har trivselsledere med eget program. Elever fra 5. 6. og 7. trinn har ulike 

aktiviteter i storefri for alle elever i skolegården på mandager og onsdager. 

Dette inkluderer alle elevene og er med på å skape samhold på skolen vår.  

- Vi har fokus på positivt språkbruk – «hjertesnakk».  

- De ansatte på skolen har fokus og jevnlige diskusjoner om «Den gode 

skoledagen på Rustad» 

- Vi gjennomfører miljøundersøkelse i alle klasser hver måned, for evt. å «fange 

opp» elever om ikke har det så bra. 

Ønske fra FAU: Hvordan trekke inn ulike instanser og foresatte mot samme mål – 

positivt språkbruk? 

Ønske om tettere dialog mellom FAU, skolen og hjemmet. «Oppdragelse» skjer på 

flere arenaer.  
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Legge vekt på det som er positivt i håp om at det gir smitte effekt til alle. 

Samarbeid med utekontakten og skolen: De kan gi økonomisk støtte til familier og 

barn som ønsker å være med på ulike aktiviteter etter skoletid.  

Det er ønske om ulike tilbud for elevene rett etter skoletid. Dette er et økonomisk 

spørsmål. 

 

Sak 11/2017 Elevundersøkelsen 2017 

Undersøkelsen er foreløpig bare gjennomført på 5. trinn. Den viser at elevene 

trives, de har venner, det er lavere tall på mobbing enn tidligere. 

Vi kommer tilbake med mer orientering når 6. og 7. trinn har ikke gjennomført 

undersøkelsen.  

  

 

Sak 12/2017 Nytt fra elevråd 

 Elevrådet arrangerer felles lunsj i Samlingssalen for å skape samhold på tvers av 

trinn.  

Elevrådet har PALS runder med informasjon og dramatiserer felles regler for øvrige 

elever.  

Elevrådet arrangerer «ryddekonkurranse» ved og i klasserom.  

 

 

Sak 13/2017 Eventuelt 

  Innspill fra FAU: 

  Hva er SMU? Det finnes en veileder for SMU. 

  Hvordan kan samarbeidet bli bedre – FAU, Elevrådet, skole? 

  Sette opp mål? 

  Få bedre foreldreengasjement? – 

  Få foredragsholder til evt. felles foreldremøte? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


