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Referat fra møte i skolemiljøutvalget.  

 

Deltakere:  

 

 

 

 

Ikke møtt: 

Marit Winnæs Huseby (foresatt/FAU), to representanter fra elevrådet(første del av 

møtet), Hanne A (ansvarlig lærer for elevråd), Hilde Storborg Hundstad (ass. 

rektor), Eivind Dyrli (sosiallærer), Sigird Lyngmo (AKS), Kari Sannerud 

(helsesøster). 

 

Sandra Kaastad (foresatt/FAU, Elisabeth Nilsen (foresatt/FAU), Raena Aslam 

(kommunal representant) 

 

Referent: Eivind Dyrli 

Møtested: Skolens møterom 

Møtetid: Onsdag 28. februar 2018 kl. 14.30-15.30 

 

 

Sakliste: 

 

 

o Nytt fra elevrådet 

• Elevrådet informert at de hadde lagd en oversikt over forslag til aktiviteter til 

trivselslederne, og disse også er sendt til Ingen Utenfor gruppa på skolen 

• Informasjon om planene for nytt kulturhus i området 

• Elevrådet jobber også med å få åpnet Eplehagen for Ingen utenfor aktiviteter 

styrt av trivselsledere i de to småfriminuttene hvor småskoletrinnet ikke bruker 

området. Foreløpig jobber de for å få en dag åpnet for dette formålet, mens dag 

nummer to skal være til fri aktivitet. Begge deler krever økt inspeksjon, 

elevene kan ikke være alene uten tilsyn. 

• Bygningsmessige forhold som blir tatt opp i elevrådet, blir formidlet videre av 

kontaktlærer til vaktmester 

 

o Godkjenning av referat  

• Referatet ble godkjent 

 

o Oppdatering på saker fra forrige SMU-møte 

• Sykkelopplæring/sykkelprøve – det er nedsatt en arbeidskomite med to lærere, 

som skal forberede og gjennomføre sykkelprøven til våren. Skolen har dialog 

med Trygg trafikk og bydelspolitiet vedr. trafikk og skolevei. 

FRIGO har utlån av sykler til de som ikke har egne sykler. 
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• Avvik på vann og varme, samt andre bygningsmessige forhold bli meldt 

undervisningsbygg og vaktmester fortløpende 

• Vennebenken er reparert og vil bli satt ut når snøen forsvinner 

• Skilsmissegrupper, ikke iverksatt på grunn av manglende kapasitet, men vi får 

forhåpentlig iverksatt dette når bemanningen på helsesøsterkontoret økes. 

 

o Saker fra FAU 

• FAU fra nabobarnehagene jobber med trafikksikkerheten. De opplever at det 

kan være vanskelig å nå igjennom, og ønsker skolens FAU/SMU til å støtte 

dem i dette arbeidet. 

• FAU har hatt besøk av SALTO og NAV og mottatt informasjon fra disse 

• De har også hatt temakvelder om nettvett og Ingen utenfor, men med et 

varierende oppmøte 

• De vil også ha et nytt temamøte hvor tema blir: "Hvordan få bedre oppmøte på 

foreldremøtene?" Et forslag som har kommet opp er om foreldrekontaktene 

kan innkalles på et formøte i forkant av selve foreldremøtet. 

 

o Skolens psykososiale miljø.  

 

• På elevundersøkelsen vedr. trivsel scorer Sinsen godt, de ligger på Oslo snittet 

og høyere i forhold til trivsel og lite mobbing. 

• Ingen Utenfor – hefter med undervisnings opplegg ble delt ut til deltakerne, og 

det ble gitt eksempler på hvordan det ble jobbet med disse heftene 

• Prosjektuka på Sinsen – gruppa skulle ha møte i etterkant av SMU møte, og vil 

komme tilbake med mer info på neste SMU 

 

o Skolens fysiske miljø. 

• Det jobbes kontinuerlig med renholdet ved skolen. Personalet kurses, og det 

er høy prioritet å få toalettene til å framstå som rene og pene. Utfordringene er 

spesielt store hos de minste barna.  

• Vi merker etter hvert at det har gått noen år siden rehabiliteringen, og derfor 

vil undervisningsbygg gjøre en ekstra innsats framover, med maling og 

generell oppussing. 

 

o Eventuelt 

FAU informerte om at akedagen på Sinsenjordet hadde vært veldig vellykket. 

Akedagen var et samarbeidsprosjekt med Sinsen kirke, Sinsen kulturhus, NAV og 

FAU. 

 

Neste møte: September 2018, innkalling blir sendt ut i god tid. 
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