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Referat fra møte i skolemiljøutvalget 05.04.22 
 

Til stede: Elevrepresentanter fra 6. trinn: Nora, Oscar og Sivert, Mads Feldborg Mortensen, 

Anna Horgen, Linda Eek Stranden, Hanne Irene Eldby, Elisabeth Palmgren, Marianne Braadland-

Konstali.   

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget 

Møtested: Personalrommet Rustad skole 

Møtetid: Tirsdag 05.04.2022 kl. 17.30 – 18.30. 

Referent: Anna Horgen 

Telefon: 23386500 

 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 01/2022 Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

Sak 02/2022 Hvordan ønsker vi å jobbe i SMU? Hvordan har man jobbet? 

Elisabeth Palmgren, som har god erfaring med arbeid i skolemiljøutvalget introduserte gruppas 

mandat, og viser til at det er plan for godt skolemiljø, som skal ligge til grunn for det arbeidet 

skolemiljøutvalget gjør. I hovedsak handler arbeidet om at representantene fra elevrådet kan 

komme med innspill til hva de tenker det er viktig at vi jobber med gjennom elevrådet, og 

gjennom analyse av blant annet elevundersøkelsen.  

Neste innkalling bør inneholde skolemiljøplanen og skolemiljøutvalgets årshjul.  

 

 

 

Dato: 

Vår ref.: 

06.04.2022 

19/3399210 

 



 

 

Sak 03/2022 Kort om elevundersøkelsen 2021 

Resultatene fra elevundersøkelsen er relativt gode. Vi ser likevel at Rustad skole har elever som 

ikke alltid har det like bra. Undersøkelsen kan også tolkes dit at skolen i større grad må jobbe for 

å løfte og snakke om elevdemokrati, elevmedvirkning og lignende. Elevene viser av undersøkelsen 

at de ikke alltid er like motivert når det gjelder faglig arbeid, og trenger kanskje i større grad 

mer elevaktive arbeidsformer. Elevrepresentant, Sivert, kom med innspill om at flere elever ikke 

bruker mobbebegrepet riktig. De sier de har blitt mobbet selv om de kanskje bare har blitt ertet 

eller dyttet en gang. Selv om det snakkes om begrepers innhold i klassene, må nok enkelte ord 

løftes ytterligere i forkant av undersøkelsen.  

Undersøkelsen/deler av den må løftes i elevrådet. De kan så se på hvilke områder de tenker det 

er viktig at vi jobber mer med. Dette tas opp som punkt under neste SMU-møte. 

Sak 04/2022 Hvordan jobbe sammen for mer positivt språkbruk? 

Arbeidet angående språkbruk kan drøftes i elevrådet, og representantene i SMU kan ta med 

ønsker tilbake til gruppa.  Her er det fint å få med hvordan foresatte også kan bidra.  

Sak 05/2022 Eventuelt 

-Kan det være et forslag å jobbe det som angår bruk av digitale verktøy. Hvordan oppfører vi oss 

på nett? 

-Hvordan har man det sosialt før og etter pandemien? 

 

  

Nytt møte: 

 

Onsdag 1. juni kl.17.00-18.30 

 

 

 

 

 

 


