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SMU møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrådsstyret: Martin og Maud. Fra skolen: Tove Birkeli, Karin Hanne 
Nordengen, Siri Solvang, FAU representanter Karin Carmelli, Johanne 
Severinsen 

 

Frafall: Britt Bøymo, Fredrik Gullerud  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid: Onsdag 06.02.2019 kl 1515-1645  

Referent: Tove Birkeli  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 
 

SAKSLISTE 

 
 

Sak 1/2019 Godkjenning av saksliste 

  Godkjent. Alle oppfordres til å melde inn saker. 
 

Sak 2/2019 Godkjenning av referat fra 24.10.2018   

Godkjent. 
Følgende kommentarer: 

Forslag til endringer i handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende 
læringsmiljø:  

SMU blir en del av revisjonsprosessen.  
  Definisjon på mobbing får et tillegg som utdyper ulike former for mobbing: 

  Mobbing kan ta mange former:  

• Verbal mobbing: kallenavn, skjellsord, uthenging 

• Sosial mobbing: kroppsspråk, avvisning, utfrysing 
• Materiell mobbing: å få ødelagt klær og eiendeler etc. 
• Psykisk mobbing: å bli truet, lurt eller tvunget til å gjøre noe 

• Fysisk mobbing: å bli slått, dyttet eller sparket 
• Digital mobbing: å bli hengt ut eller holdt utenfor på nett og mobil 

 
Elevmiljøkartlegginger: Skolen har inngått avtale med "Klassetrivsel.no", et 
omfattende verktøy for å kartlegge elevmiljøet. 

 
Sak 3/2019 Elevundersøkelsen 

Resultatene er stabile og omtrent som i fjor. Indeksen er bedre enn ellers i Oslo. 
Skolen har bestem at fokusområdene læringsmiljøet og vurdering for læring (VFL), 
skal det jobbes videre med. Lærerne er i prosess for å gjøre dette bedre. 
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Sak 4/2019 Nytt fra elevråd 

Elevrådet er opptatt hva som skjer med lekeområdene når det skal bygges på 
Rustad. Elevrådet blir en del av prosessen med utforming av skolegården.  

 
Sak 5/2019 Arbeid med et godt og inkluderende miljø – Hvordan få til økt foreldre-

engasjement? 

Etter møtet i høst kom det inn innspill til videre arbeid i FAU. FAU har dannet en 
ny undergruppe, Skole – hjem. Gruppa skal jobbe frem blant annet hvilken rolle 

klassekontaktene skal ha, oppdatering av klasselister osv. Skolehagegruppa trenger 
mer aktivitet og flere folk. FAU vil prøve å danne en gruppe; flerspråklig 
ressursgruppe. 

 
Sak 6/2019 Utbygging av Rustad skole 

Vi hadde gjennomgang av tegninger av uteområdene fra arkitekten. Mange gode 
idéer kom frem. Forslag blir bragt inn i videre møter med arkitekten. 
Elevrådet skal ha møte/work-shop med landskapsarkitekten til uteområdene fredag 

8/2.  
   

Sak 7/2019 Eventuelt 

Innspill fra FAU-representant: 
Skolen skal sjekke om representant for byrådet faktisk får mail/innkalling ang. 

SMU. 
Skolehagen er med i strategisk plan. Hvordan skal dette foregå? Kan lærerne få 
tilbudet om kompetanseheving i skolehagearbeid? 

 
 

 

Neste møte 10. april. 
 

 

 

 


