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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 65 00 Org.nr.: 874590142 

Rustad skole Paal Bergs vei 30 Telefaks: 23 38 65 01  
 0692 OSLO   

  rustad@ude.oslo.kommune.no  

  www.rustad.gs.oslo.no  
 

SMU møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrådsstyret: Martin og Maud. Fra skolen: Tove Birkeli, Siri Solvang, FAU 

representanter Karin Carmelli, Johanne Severinsen 

 

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

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid: Onsdag 24.10.2018 kl 1515-1615  

Referent: Siri Solvang  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 08/2018 Godkjenning av saksliste 

  Godkjent. Alle oppfordres til å melde inn saker. 

 

Sak 09/2018 Godkjenning av referat fra 09.05 2018   

Godkjent 

 

Sak 10/2018 Ung data junior undersøkelsen 

 Ung data undersøkelsen viser at de fleste av våre elever opplever å ha et godt 

oppvekstmiljø, men at det fortsatt er for mange som opplever mobbing og 

krenkelser. Vi får flere data om opplevelse av skolehverdagen når vi har 

gjennomført elevundersøkelsen (5.-7. trinn) og Osloskolens trivselsundersøkelse for 

1.-4. trinn. 

Skolen jobber kontinuerlig forebyggende med tiltak for å fremme et godt 

skolemiljø. 

Forslag til ytterligere tiltak på skolen: 

- Vær Raus!- kampanje for å være mer tolerante og gi hverandre mer rom.  

- Forebygge negativ språkbruk ved å bruke fadderordningen. De store må 

være gode forbilder for de små. Felles aktiviteter der det er fokus på 

positiv bruk av språk og ord. 

Forslagene over kan utvikles videre i samarbeid med elevrådet. 

- Forbedre de månedlige miljøkartleggingene 

o Mer graderte svaralternativer 

o 2 av undersøkelsene kan være anonyme. Denne undersøkelsen 

kan inneholde et kart der det kan merkes av hvor det er observert 

hendelser og hva slags hendelser som observeres. 

Kartleggingsskjemaene er endret. To av de månedlige undersøkelsene blir anonyme 

med kartlegging av hva, hvor og når hendelser skjer. 
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- Gjennomgang av definisjonen på mobbing for å få en felles forståelse av 

definisjonen på mobbing. Rustad skoles definisjon av mobbebegrepet 

finnes i "Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø". 

Planen ligger på skolens hjemmeside. Alternative definisjoner kan ses i 

lys av denne. Dette tas opp på neste møte. Forslag til alternativ 

definisjon følger vedlagt. 

 

Sak 11/2018 Arbeid med et godt og inkluderende miljø – Hvordan få til økt foreldre-

engasjement? 

 Tiltak: 

- Foreldremøte med FUG for å skape engasjement er gjennomført 22.10. 

Foreldrenes forslag til videre arbeid for et positivt miljø, som kom fram 

på møtet, må følges opp. 

 

 Sak12/2018 Nytt fra elevråd 

Elevrådet er opptatt av å utvide området med lekeapparater og hva som 

skjer med lekeområdene når det skal bygges på Rustad. 

 

 Sak13/2018 Eventuelt 

Ønske om at bruk av skolehagen skal inn i strategisk plan 2019. 

     

 

 

 

Neste møte vil bli i januar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


