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Møtereferat 

SMU 02.03.2020 

 

 

Til stede: Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), , (Fau), Gøril Lyngstad(Fau)  og , Lisa Nereng (elev), 

Maren Raanes(elev),  

Frafall: Vidar Vevik(politisk oppnevnt) , Silje Hoftun(Fau), Ketil Olsen(Ansatt), Eirin 

Kolshus(elev) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 02.03.20 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

01/20 Godkjenning av referat og innkalling  

Referatet og innkallingen er godkjent 

Det har vært spørsmål om soppkontroll i lekesalen grunnet vond lukt i høst. Dette er nå 

sjekket ut med undervisningsbygg i november 2019.. Det er ikke kontatert sopp i dette 

arealet . 

 

  

  

02/20 Saker fra ledelsen 

Skolen har utarbeidet rutiner for håndtering av Koronavirus 

Avfallshåndteringen  blir klart snart, nye rutiner for dette blir da gjennomgått med elever og 

ansatte 

Bymiljøetaten har nå hånd på prosjektet på  grusbanen. Det er  uvisst når det kommer i 

gang. Tos fra fau om prosessen og de gruppene skolen har sat i gang.  

Refleksaksjonen ble gjennomført i desember 2019. Det er litt besnærende at resultatene ved 

stikkprøvekontroll går kraftig ned på alle trinn. 

Evaluering av vurdering uten karakter på ungdomstrinnet settes i gang nå i mars.  

Vi har hatt Speeddating på u-trinnet. Dette er en ettermiddag hvor foresatte og elever får 

møtt faglærere og ikke bare kontaktlærer. 

 

 

  

03/20 Saker fra elevrådet 

Godt gjennomført ball på u-trinnet 

 

 

  

04/20 

 

 

 

Saker fra Fau 

Toalettforholdene på småskoletrinnet har det kommet innspill på. Fau ønskeret skriv med 

konkret informasjon om situasjonen, beskrivelse av renholdsrutiner og  elevenes opplevelse 

av det, særlig 1-4. 
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Oppfølging av Lyngdis, blir det gjort 

Det ønskes et formelt samarbeid med elevrådet .  

Diskusjonsgruppe om hvordan fau kan bidra inn mot skolen og vise versa. 

 

  

  

05/20 Elevundersøkelsen 

Ass rektor gjenomgikk resultatene og hvordan vi jobber med de i timene. Klassevise mål og 

tiltak. 

 

  

06/20  Trygge og varme ungdomsskoler 

Vi har søkt og nå fått midler til elevrådskonferanse og møblering av rom ved biblioteket. 

Dette skal innredes som et trivselsrom til bruk i storefri og eventuelt etter skolen.  

I dette prosjektet skal det gjennomføres en ståstedsundersøkelse. Dette for å vise veien 

videre for Bøler skole 

 

  

07/20   Eventuelt 

.  

Elevene eterspør flere bord i kantina i hallen. Det er stor pågang særlig på fredager. Kan 

være en utfordring at det ikke er plass så mange flere bord. 

 

Skolen bør sende ut informasjon om utemiljøgruppa. Hvor er vi i prosessen. 

 

 

Bøler skole 20.03.2020 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


