
!    
  Oslo 
kommune 
  
Utdanningsetaten 
  Sinsen 
skole 
  Læring & 
trygghet 

                                                                                                                  Dato: 28.02.19 

Referat fra møte i skolemiljøutvalget.  

Sakliste: 

Deltakere: Representant fra FAU, to representanter fra elevrådet, Hilde Storborg 
Hundstad (ass. rektor), Sigrid Lyngmo (AKS), Kari Sannerud 
(helsesykepleier). 

Fraværende: Raena Aslam (kommunal representant), Eivind Dyrli 
(sosiallærer), Linda Lund (ansvarlig lærer for elevråd) 

Referent: Sigrid Lyngmo

Møtested: Skolens møterom

Møtetid: Torsdag 28.februar kl. 09.00-10.00
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1. Nytt fra elevrådet 
• Elevrådet sendte brev til rektor om å få bli med i Trivselslederprogrammet. 

Rektor har innvilget og oppstart er etter at utvalgte elever har gjennomført 
kurset. 

• Elevrådet har hatt en økt hvor de har snakket om hva elevrådet skal stå for og 
hvordan de ønsker at vi skal ha det på skolen. De har snakket om hvilke 
verdier som er viktige på Sinsen.  

• Elevrådet har fått en postkasse hvor elevene kan komme med saker de ønsker 
skal bli tatt opp. Når egnet plass er funnet skal alle elever få vite hvor den 
henger.   

2. Referat fra forrige SMU ble godkjent. 

3. Oppdatering på saker fra forrige SMU-møte 
• Elevrådet ønsket flere søppelkasser i skolegården. Skriv brev til rektor med 

forslag om hvor kassene skal stå.  
• "Skilsmissegrupper" oppstart etter påske på 4.trinn.  
• Trygghet på kveldstid – FAU går natteravn på onsdager kl.19-21 i skolens 

nærområde. 
• Faste temaer på foreldremøter på trinn - rektor oppfordrer klassekontaktene å 

ta kontakt med lærerne i forkant av møtet. 3. og 4.trinn hadde besøk av 
barnevakten.no på foreldremøtet denne uken.  

• Renhold – liten garderobeplass. Elevrådet kommer med innspill om bokser til 
klær på plassen sin. De blir oppfordret til å skrive en henvendelse til rektor.  

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  



!    
  Oslo 
kommune 
  
Utdanningsetaten 
  Sinsen 
skole 
  Læring & 
trygghet 

4. Saker fra FAU 
• Saker har blitt nevnt i punkter over. 
• Penger fra matsalg på foreldrekvelden i juni blir brukt til lydanlegg til skolen 

(spleiselag med skolen). 

5. Saker fra skolen 
• Informerer om Trivselslederprogrammet. 
• Skolen har startet arbeidet mot en visjon.  
• Informasjon om arbeidet med prosjektuka. Temaet er fysisk aktivitet og helse. 

Foreldrekvelden er satt til torsdag 13.juni. FAU kommer med innspill om 
arbeid på tvers av trinn.  

6. Skolens fysiske miljø. 
• Skolen foretar kontinuerlig vedlikehold der det er behov.  

7. Eventuelt 
• Ipad, pilotering i tre klasser med oppstart uke 10.  
• AKS skal få ny meny og elevene på 3.trinn skal på kurs på Geitmyra 

matkultursenter. 
• Foreldreundersøkelsen 12.mars til 12.april. 
• Sommerskolen 2019 påmelding fra 13.mars til 19.mars.  

Neste møte blir i slutten av mai.  
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