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Referat fra møte i skolemiljøutvalget.  
 
Deltakere:  Representanter fra FAU, to representanter fra elevrådet, Linda Lund (ansvarlig 

lærer for elevråd), Hilde Storborg Hundstad (ass. rektor), Eivind Dyrli 
(sosiallærer), Sigrid Lyngmo (AKS), Kari Sannerud (helsesøster). 
 
Fraværende: Raena Aslam (kommunal representant), 
 

Referent: Eivind Dyrli 
Møtested: Skolens møterom 
 
Møtetid: 

 
Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00-10.00 

 
 
Sakliste: 
 

 
1. Nytt fra elevrådet 

• Har konstituert elevrådet, og gjennomført valg av leder og nestleder + 
vararepresentanter. 

• Alle deltakerne i elevrådet har presentert seg, og de har hatt "bli kjent-runde" 
• De har igangsatt en tegnekonkurranse, hvor temaet er "HØST" 
• Følgende saker er meldt inn til elevrådet: Toalettene – her har elevrådet 

følgende ønsker: Flere voksne tilstede i friminuttene, og at det elevene 
oppfordres til å ikke sparke fotball utenfor dørene på gutte-/jentedoen 

• Elevrådet etterlyser også flere søppelkasser ute i skolegården 
• Elevrådet skal snakke i gjennom ordningen med trivselsledere og elevmegling, 

og dersom de ønsker å gå for dette, må elever meldes på aktuelle kurs. 
 

 
2. Referat fra forrige SMU ble godkjent. 

 
3. Oppdatering på saker fra forrige SMU-møte 

 
• Sykkelopplæringen ble gjennomført i våres, og vil bli videreført våren 2019. 
• "Vennebenken" - navn og bruk skal vurderes av elevrådet 
• Skilsmissegrupper vil bli startet opp til våren, dersom det melder seg på nok 

deltakere. Forslag om endre navnet på gruppa til: "Barn fra to hjem" 



 

  
 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  

 

 
 

4. Saker fra FAU 
• Ønske om innspill fra elevrådet til hvordan vi bruker pengene fra festivalen 

(FAU ber om at det settes opp som sak i elevrådet og at alle tar det opp i      
klassen de representerer. Endelig innspill sendes til FAU v/leder) 

• Spørsmål til elevene: Elevenes opplevelse av trygghet på kveldstid 
(Saken sees i lys av Barnetråkk, natteravning og "bydelens million") 
De vil ta dette opp i neste elevrådsmøte, og komme med en tilbakemelding på 
neste SMU. Elevrådsrepresentantene uttrykker at de syns det er et fint tiltak 
med nattravner, spesielt nå som det blir mørkt. De føler en trygghet når de ser 
nattravnene. 

• Oppfølgingssak: Innspill fra FAU ang. hvordan oppnå bedre oppmøte på 
foreldremøter 
- Temamøter, med aktiv medvirkning av foreldrene 
- Formøter med klassekontakter 
- Økt innslag av ekstern fagkompetanse 
- Faste temaer for hvert årstrinn 

 
5. Skolens psykososiale miljø 

• Skolestart 
- God start i 1. klasse. Det jobbes godt med miljøskapende tiltak, og barna er 

på god vei til å bli "skoleelever" 
- Sammenslåingene har gått fint på 3.-, 5-. og 7. trinn 
- De øvrige klassene har også kommet godt i gang med skoleåret 

 
• Ingen Utenfor 

- Elevrådet har begynt å se på nye tiltak og nye tanker innenfor dette 
området, og vil komme tilbake til dette på neste SMU møte. 

- Det jobbes kontinuerlig med temaet etter et årshjul som skal ivareta det 
sosiale miljøet, og sikre at det skapes trygge og gode forutsetninger for at 
alle skal trives og ha det fint på skolen 
 

• Prosjektuka på Sinsen 
- Skolen veldig godt fornøyd med gjennomføringen, elevene hadde en super 

prosjektuke, med spennende og fine aktiviteter. 
- Finaledagen ble også svært vellykket, og både store og små koste seg. 
- Takk til foreldrene for flott innsats, og skolen håper på tilsvarende 

engasjement og hjelp til årets prosjektuke også 
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6. Skolens fysiske miljø. 
• Renhold 

Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig renhold, og renholdspersonellet 
blir kurset og fulgt opp, samtidig med at det jobbes med holdningsskapende 
tiltak blant elever og lærer. Foreldrene oppfordres til å hjelpe til med å holde 
orden på klær og fottøy i korridorene.  

• Vedlikehold 
A- fløyen har blitt pusset opp og gulv og vegger har blitt vedlikeholdt etter en 

alvorlig vannlekkasje i starten av sommerferien.  
 

 
7. Eventuelt. 

• Skolen informerer om håndtering av alvorlig episode 
Skolen informerer om episoden der et håndvåpen ble funnet i skolegården. 
Elevene som fant våpenet leverte det til lærer, som overleverte det til ledelsen 
som umiddelbart kontaktet politiet. Skolen valgte å informere om episoden via 
hjemmesidene, men det har vært innspill i fra FAU i etterkant, som etterlyste 
mer spesifikk informasjon om episoden. FAU leder og rektor har i fellesskap 
blitt enig i om en utvidet informasjonsflyt ved lignende episoder i framtiden. 

 

 
 
 
 
 


