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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrepresentanter: Martin og Maud, Karin Hanne Nordengen, Tove 
Birkeli, Siri Solvang,  Marianne Egerdal, Fredrik Gullerud. 

 

Fravær: FAU representant  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid:  Onsdag 06.11.2019 kl 15.15 – 16.45  

Referent: Tove Birkeli  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 15/2019 Godkjenning av saksliste 

  Godkjent 
 

Sak 16/2019 Godkjenning av referat fra 10.04.2019 

  Godkjent 
 
Sak 17/2019 SMU oppstart og informasjon. Informasjon om SMU: 

https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skole

miljoutvalg_bm_2014.pdf 

  

Deltakerne er oppdatert om SMU.  
 

Sak 18/2019 Bruk av sosiale medier 

 Viktig at alle parter jobber sammen. Informasjon og forebygging av negativ bruk av 

sosiale medier i fokus. Arbeid med felles holdninger og eventuelle regler. 
 Tiltak: 

- Skolen jobber med digital kompetanse 

- Bruk av sosiale medier blir tema på vårens foreldremøte. Det utarbeides et 
opplegg som kan brukes som utgangpunkt for diskusjon i klassene. Skolen, 

eventuelt i samarbeid med FAU lager et forslag til neste møte i SMU. 
- Det arrangeres et eget møte med "Barnevakten" for 4. trinn der elever og 

foresatte møter sammen. Gjerne med personer som kan fortelle selvopplevde 

historier fra sosiale medier. 
- Viktig med nettverk for foreldre. 
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Sak 19/2019 Hvordan jobbe sammen for mer positiv språkbruk?  

 Det oppleves negativ språkbruk fra stadig yngre elever. De yngste skjønner som 
regel ikke betydningen av språket de bruker.  

 Tiltak: 
- De eldste elevene må oppfordres til å være gode forbilder for de yngre. Gjerne 

gjennom fadderordningen. 
- Vi har lykkes med kampanjer blant de eldste elevene der de må ringe hjem og 

fortelle hva de sier.  

- Foreldre/voksne må være gode forbilder selv og reagere på negativ språkbruk 
hos barn. 

- Musikk tekster må sensureres. Kan ha utfordrende innhold. 
- Diskusjonsgrunnlag på foreldremøter. 

  

Sak 20/2019 Handlingsplanen for trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Se 

hjemmesiden. 

 Det er ikke gjort noen endringer i definisjonen av mobbing. Ingen andre forslag til 
endring i planen. 

 

Sak 21/2019  Nytt skolebygg 

 Det ble orientert om de ulike alternativene for plassering av bygget og om 

prosessen i byggesaken.  
 

Sak 22/2019 Hjertesone – trygg trafikk 

 FAU har søkt og Rustad har blitt Hjertesone skole. Det betyr at det blir gjort et 
arbeid med trafikksikkerhet i skolens nærområde. Vi har foreløpig ikke informasjon 
om hva som er planlagt. 

 
Sak 23/2019 Nytt fra elevråd 

  Det var ingen saker fra elevråd 
 
Sak 24/2019 Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt 
 

 

Neste møte vil bli i januar/februar. Det er viktig at resultatene fra elevundersøkelsen foreligger.  
Språkbruk og bruk av sosiale medier vil sammen med oppfølging av elevundersøkelsen være 

hovedsaker for SMU dette året. 
 

 
  

 

 
 

  
  
 


