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SMU møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrådsstyret: Emma Sofie Christiansen, Sondre Bjørnstad. Fra skolen: Tove 

Birkeli, Siri Solvang, FAU representant Karin Carmelli,   

 

Frafall: Britt Bøymo, Karin Hanne Nordengen, Sigve Løsnesgard, Fredrik Gullerud  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid: Onsdag 09.05.2018 kl 1515-1645  

Referent: Siri Solvang  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 01/2018 Godkjenning av saksliste 

  OK 

 

Sak 02/2018 Godkjenning av referat fra 04.12.2017 

  OK 

 

Sak 03/2018 Foreldreundersøkelsen og brukerundersøkelsen for AKS 

Brukerundersøkelsen for AKS foreligger ikke enda. Resultatene fra 

foreldreundersøkelsen for Rustad er lite endret fra 2017 og samsvarer med 

resultatene for Oslo generelt. 

Foreldre opplever i stor grad at deres barn trives på skolen og har medelever å være 

sammen med i friminuttene. 

Foreldrene er fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne. 

Foreldre mener at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø. 

Foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god, men at deres 

kjennskap til egne rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang. 

 

Resultatene viser at vi har enkelte områder som vi må arbeide mer med. Vi må 

gjøre enda mer for å følge opp mobbing og andre hendelser. Noen foreldre opplever 

at skolene ikke håndterer dette godt nok.  

Forslag til tiltak: 

- Et viktig tiltak er den skjerpede aktivitetsplikten som ble innført i Osloskolen 

2017. Alle ansatte har en plikt til å følge med på om elevene har det trygt og 

godt, og de skal aktivt gjøre en innsats for å avdekke mobbing og andre 

krenkelser. Alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr, og hva skolens 

handlingsplan sier om skolens rutiner for å avdekke mobbing. 
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- Vi må også styrke foresattes kjennskap til sine og elevenes rettigheter, plikter 

og   f.eks. klageadgang. Bruk av skolens hjemmeside, orientere i enkeltsaker. 

- Viktig med forebygging av mobbing.  Foreldre kan bidra mer til å bygge et 

positivt klassemiljø. Liste over mulige tiltak bør utarbeides. Dette må være tema 

på foreldremøter på høsten. 

- Samarbeid skole – hjem om bruk av nett og mobil. Informasjon om forebygging 

av mobbing og krenkende adferd på sosiale medier. 

- Elevene synes det kan være vanskelig å fortelle om hendelser i den månedlige 

miljøundersøkelsen fordi den ikke er anonym. En anonym undersøkelse vil 

gjøre det lettere og fortelle om mobbing og vanskeligere å følge opp. 

- Kartlegging av hvor i skolens arealer det foregår mobbing eller uønsket adferd, 

slik at det er lettere å sette inn forebyggende tiltak. Dette kan foregå på skolen i 

forbindelse med elevundersøkelsen. 

- Det er ønske om ulike tilbud for elevene rett etter skoletid. Planlegging av 

tilbud er i gang. 

 

Sak 04/2018 Skolens handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø  

 Planen ble presentert. Den er lagt ut på skolens hjemmeside. Planen beskriver 

hvordan skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt 

miljø og for å oppfylle Opplæringslovens § 9A. Regler og rutiner er beskrevet i 

planen. Planen revideres hvert år av skolens ledelse i samråd med personalet og 

elevrådet. 

 

Sak 5/2018 Hva skal utvalget jobbe videre med neste skoleår? 

- Arbeid med et godt og inkluderende miljø - Hvordan få til økt foreldre-

engasjement? 

 

 

Sak 6/2018 God skolestart 

- FAU vil prøve å få til et foreldremøte med FUG før første foreldremøte til 

høsten for å skape engasjement. 

- Foreldrekursene for 1. trinn bør ha fokus på foreldrerollen. 

 

Sak 7/2018 Nytt fra elevråd 

Elevene har positive erfaringer med foreldrenes innspill når det gjelder bygging av 

positivt klassemiljø. Spill-kvelder, turer mm. er verdifullt. 
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