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Referat fra møte i skolemiljøutvalget.  

 

Deltakere:  Ina Kjølner 7C (elevrådet), Daniel Basmadjan (ansvarlig lærer for elevråd), Hilde 

Storborg Hundstad (ass. rektor), Eivind Dyrli (sosiallærer), Sigrid Lyngmo 

(AKS), Torbjørn Lundby og Ida Therese Tidemann (FAU) 

 

Raena Aslam (kommunal representant) og Kari Sannerud (helsesøster) var ikke 

tilstede. 

 

Referent: Eivind Dyrli 

Møtested: Skolens møterom 

 

Møtetid: 

 

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 09.00-10.00 

 

 

Sakliste: 

 

1. Nytt fra elevrådet:  

 Miljøsaker, elevrådet har diskutert hvordan de skal få et mer miljøvennlig 

skolemiljø, og har bl.a. engasjert seg i kildesortering og flere søppelkasser 

 De har også tatt opp temaet prosjekt og fagdager, som de ønsker seg flere av 

 Elevrådet og kunst og håndverkslærerne skal samarbeide om en 

tegnekonkurranse 

 Det har vært valg av elevrådslærer/nestleder og vara 

 Det skal settes opp en postkasse hvor elevene anonymt kan legge forslag til 

saker de ønsker at elevrådet skal ta opp  

 

2. Referatet ble gjennomgått og godkjent med følgende bemerkninger: 

 Søppelkasser fortsatt ikke på plass, men er i prosess 

 Faste temaer etter et årshjul ikke så aktuelt. Man ønsker heller at 

klassekontakter og kontaktlærer har en dialog i god tid før foreldremøtene for å 

drøfte temaer og agenda før møtene avholdes 

 

3. Saker fra FAU 

 Skal arrangere temamøter for klassetrinn eller hele skolen, syns det høres 

fornuftig ut med tett dialog i forkant av foreldremøter i skolens regi 

 Har iverksatt flere arbeidsgrupper, bl.a. kulturgruppe, biblogrupper, 

kodegrupper m.m. 
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 Skolens IKT gruppe vil være representert ved Daniel på FAU møte den 6. 

november 

 Det jobbes også med en oppgradering av skolens bibliotek, slik at biblioteket 

kan bli et utvidet tilbud i nærmiljøet. 

 FAU har iverksatt en natteravnordning i nærmiljøet på torsdager fra 19.00-

21.00. De ønsker at elevrådet tar opp dette som en sak, og ønsker 

tilbakemelding på om det er andre dager eller tider de ønsker natte ravning på. 

Gjerne også komme med forslag/tips på områder i nærmiljøet som bør besøkes 

av natteravnene. 

 

 

4. Skolens psykososiale miljø 

 Skolen har i forbindelse med sitt "Ingen utenfor" satsningsområde, blitt 

påmeldt som en "Trivselsleder skole". Dette er et aktivitetstilbud som 

innebærer at utvalgte elever i alle klasser fra 4. – 7. klasse skal organisere lek 

og spill for de øvrige elevene i friminuttene. Aktivitetslederne har blitt stemt 

fram i klassene, og har blitt kurset i lekaktiviteter. Det er valg av trivselsledere 

to ganger i året.  

 

 Visjonsarbeid og verdier, skolen har utarbeidet en ny visjon, hvor elever og 

ansatte har fått uttale seg og utforme den nye visjonen som vi er blitt veldig 

fornøyd med. " SINSEN SKOLE REALISERER DRØMMER GJENNOM 

LÆRING" Nå jobbes det med å synliggjøre visjonen, og få den nedfelt i det 

daglige arbeidet i og med skolen. 

 

 

5. Skolens fysiske miljø. 

 Renhold – toalettene har vært utsatt for litt hærverk og søl/rot. Skolen har 

iverksatt økt inspeksjon og voksentetthet for å forhindre utrivelige forhold 

rundt toalettene. 

 

 Vedlikehold – skolen hadde en vannskade som nå har blitt utbedret, og det vil 

bli foretatt ytterligere vedlikehold utover høsten. 

 

 Det hoper seg opp med gjenglemt tøy. Foresatte oppfordres til å bli flinkere til 

å merke tøyet. Tøy som ikke er merket blir lagt i glemt-tøy kassene.  

 

 

6. Eventuelt. 

 

 Skolen ønsker seg brukt sportsutstyr, spesielt skøyter som kan være til utlån til 

elever på aktivitetsdager, gymtimer og fysisk aktivitet. Kan FAU hjelpe til med 

å få iverksatt dette? 
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 Det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for eleven på 1. – 4. trinn i 

perioden 15. oktober – 15. desember. 

 

 AKS oppfordrer flest mulig til å svare på brukerundersøkelsen, da de trenger 

tilbakemeldinger for å kunne utvikle seg videre og til å vurdere hva som 

fungerer bra, og hva som kan gjøres bedre. 

 

 AKS er ferdig med matprosjektet med Geitmyra, men skal drifte prosjektet 

videre på egenhånd. Prosjektet har vært veldig lærerikt og vellykket. 

 

 Sinsenuka har kommet for å bli, samarbeidet mellom skole og FAU er nyttig 

og avgjørende for at uka skal bli best mulig. Skolen starter planleggingen og 

arbeidet med dette i uke 42, og vil kontakte FAU når dato og tema er fastsatt. 

 

 

 
 

 

 

 


