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                      Referat fra møte i skolemiljøutvalget.  
 

Til stede:  Sandra Kaastad (foresatt/FAU, Marit Winnæs Huseby (foresatt/FAU),  

 (foresatt/FAU), Sara Louise Svendsen/Hanna M. Ponterius (elevrådet), Hanne 
Andersen (ansvarlig lærer for elevråd), Hilde Storborg Hundstad (ass. rektor), 
Sigrid Lyngmo (Und.insp med ansvar for AKS), Kari Sannerud (helsesøster), 
Eivind Dyrli (sosiallærer), Raena Aslam (kommunal representant) 

Elisabeth Nilsen (foresatt/FAU) meldte forfall 

Referent: Eivind Dyrli 

Møtested: Skolens møterom 

Møtetid: Torsdag 7. desember 2017  

 

Saker: 

Sak 1: Referatet fra forrige møte 

Det ble etterlyst oppfølging av saker fra forrige SMU-møte 

• Sykling/"sykkelprøve" – skolen har drøftet dette litt internt, og ønsker å knytte dette 
opp mot bydelspolitiet/trygg trafikk og vil komme tilbake til dette på neste SMU- 
møte. 

• Utfordringer med temperaturen på vannet i dusjer og springer, samt svingende 
romtemperaturer – Forholdene er tatt opp med undervisningsbygg, og det jobbes med 
å få bedret disse forholdene.  

• Toalettene preges til tider av dårlig lukt og tilgrising. Elevrådet hadde vakter her 
forrige skoleår, i år er det en skjerpet inspeksjon fra lærerne. Renholderne har blitt 
kurset i vask og renhold i sanitærrom.   



 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Sinsen skole 
 Læring & trygghet 

 

i 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 47 28 70 Org.nr.:  

Sinsen skole Lørenveien 7 Telefaks: 23 47 28 71  

 0585 OSLO   

  sinsen@ude.oslo.kommune.no  

  www.sinsen.osloskolen.no  

 

• Skoleavisen fikk mye skryt på SMU forrige skoleår. FAU oppfordret skolen til å 
forsøke å få til en skoleavis i dette skoleåret også. 

• Vennebenken er under oppussing, og elevrådet har en diskusjon om hvordan bruken 
skal være, bl.a. med en samtale om navnet kan oppleves som stigmatiserende. 

• Skilsmissegrupper – helsesøster redegjorde for målgruppen, og litt om metodikken 
bak disse. Det ble ikke startet opp med grupper denne høsten da det var for få 
påmeldte. Planen er å gjøre et nytt forsøk på vårsemesteret, men da rette tilbudet mot 
et nytt trinn. De som meldte interesse på høsten, vil få et nytt tilbud om å være med. 

 

Sak 2: Diverse saker 

• FAU har i år iverksatt tre aktivitetsgrupper: "Ingen utenfor"-gruppa, Kulturgruppa og 
Skole/hjem-samarbeidsgruppa. FAU ber om innspill fra SMU på saker de ønsker 
gruppene skal ta tak i. Saken tas opp neste møte, men FAU fikk ett innspill dette 
møtet; Tenke ut tiltak som kan få opp andelen foreldre som stiller på foreldremøter på 
mellomtrinnet. 

• Nærmiljø og barnetråkk. Skolen har i samarbeid med Bymiljøetaten arrangert 
barnetråkk hvor elevene på 4. og 5. trinn har kartlagt nærmiljø og skolevei, og har 
markert steder som oppleves som positive eller negative. Resultatene er ikke klare 
ennå. Raena ønsker å se nærmere på dette når resultatene foreligger, for å følge opp 
forhold som det kan jobbes politisk med. Hun oppfordret videre til å bruke Rusken-
appen aktivt om elever/voksne reagerer på forsøpling i nærmiljøet. Rusken-appen er 
lett å bruke, og responstiden er kort. FAU oppfordrer skolen til å la barna bli kjent 
med denne, slik at de får en autentisk erfaring med hvordan de kan påvirke til positiv 
endring i eget nærmiljø. 

• Skolen redegjorde for de tiltakene som gjøres for å styrke samhold og trivsel på tvers 
av klassetrinn, bla. trivselsleder-ordningen, faddere, felles aktivitetsdager, 
fellessamlinger i samlingssalen for 1. -3. med kulturelle innslag, prosjektuke og "Ingen 
utenfor" aktiviteter. FAU oppfordret til å vurdere flere lavterskeltiltak der elevene 
møtes i mindre fora på tvers av trinn, slik at de ikke bare ser hverandre men også får 
muligheten til å bli kjent. 
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• FAU oppfordret skolen til å samarbeide med FRIGO, eks. i forbindelse med 
aktivitetsdager. Raena erkjente at flere av bydelens uteaktiviteter arrangeres på nedre 
Grünerløkka, og ville se nærmere på mulighetene til å få til bydelsinitierte 
utearrangementer eks. på Sinsenjordet. Området vårt har mange unge innbyggere, og 
er stadig i vekst. Et slikt arrangement kan gjøre tilbud som utlånstjenesten for 
fritidsutstyr bedre kjent, og nå ut til flere enn en hjemmeside har muligheten til. 

• Det er enighet om å øke frekvensen på SMU-møter til i første omgang tre ganger i 
løpet av et skoleår.  

Det ble besluttet at elevrådet skal innlede neste møte med sine saker, da det deres opplevelse 
av det psykososiale miljøet på skolen er av avgjørende betydning for hvordan SMU skal bidra 
til et best mulig resultat. Elevundersøkelsen viser at det er høy grad av trivsel blant våre 
elever, men at det fortsatt er ting som kan og bør jobbes aktivt med. 

Neste møte i skolemiljøutvalget blir i onsdag 28. februar kl. 14.30. Innkalling blir sendt på 
mail. 

 

 
Med hilsen  
Eivind Dyrli 
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