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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), , (Fau), Gøril Lyngstad(Fau)  og Ketil Olsen(Ansatt), 

Silje Hoftun(Fau), Vidar Vevik(politisk oppnevnt, Lisa Nereng (elev), Maren 

Raanes(elev), Eirin Kolshus(elev) 

Frafall:  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 02.12.19 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

15/19 Godkjenning av referat og innkalling  

Referatet og innkallingen er godkjent 

 

16/19 Konstituering/møteplan 

10/2, 11/5, 12/10, 7/12 er møtedatoer for 2020. 

  

17/19 Saker fra ledelsen 

Elevundersøkelsen avholdes i desember for 5-10 trinn. Oppfølging taas i hver enkelt klasse 

og samla blant lærerne 

Trivselsundersøkelse  er en lignende undersøkelse som elevundersøkelsen men for 1-4. Den 

ble avholdt i november og resultatene blir fulgt opp i klassene. 

I uke 49 og 50 arrangerer vi refleksaksjon med samme regler som før. 

I slutten av november hadde vi et stort sykdomsutbrudd på 1-4 hvor over 100 elever var 

syke hver dag i en uke. Vi tror utbrudet kan ha sammenheng med kveldsarrangement med 

mange elever og foresatte tilstede uken før. Vi har i tett samarbeid med bydelsoverleen 

skjerpet rutiner for vask av hender og renhold generelt . Foresatte er varslet og tiltak fra 

bydelsoverlegen fulgt opp. 

 

 

  

18/19 Saker fra elevrådet 

Elevene ønsker å være inne I friminuttene. 

Vurdering uten karakter er et prosjekt på ungdomsskolen som elevene ønsker å evaluere. 

Aktivitetsleder er elever fra 5 -7 som aktiviserer leker og aktiviteter for 1-4 elevene i 

friminuttene. 

Benker under tak ønskes som beskytelse for dårlig vær. 

Skolen bør bli mer  fargerik i skolegården 

Lekeslåssing er et problem for elever på alle trinn. Dette tas opp i klassene og blir fokus på 

hele skolen fremover. 
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19/19 

 

 

 

     

 

Saker fra Fau 

Lekehuset kommet på plass i nedre skolegård 

Bekymret ad soppfunksjon manglende situasjon om sopp 

Toalettforholdene for elever, er mange nok trygge inne på toalettene og er 

hygieneforholdene gode nok.Det har vært utfordringer i hallen med bytte av leverandør av 

hygieneartikler. 

Det tas opp I klassene.  

Utviklingssamtaler , Ulik oppfattelser blant foresatte. Kan oppfattes ubehagelige . Det 

etterlysees feelles rutiner for gjennomføring av slike samtaler på hele skolen. Skolen 

utbreder en slik mal for lærerne. 

Tilrettelegging for dysleksi . Foresatte må ha opplæring I feks lyndis. 

  

  

20/19 Orrientering om status byggeprosjekter ved Bøler skole 

Søppelhåndtering . Det kommer på nåret ny søppelhåndtering på nedsiden av skolen. Dette 

medfører at så og si all bilkjøring I skolegården opphører.  

Bygging I hallen med norm for merking av Hc og blinde 

Utemiljøgruppa er I gang . Kommet med et utkast over bruk av grusbanen . Fått lov til å 

starte å bygge.  3.7 mill søkt om midler. Mulig oppstart . mai 2020. Satt igang en gruppe 

med foresatte,ansatte og elever. 

 

  

21/19  Trygge og varme ungdomsskoler 

 Er et prosjekt som angår elevens trivsel og trygghet. Dette er et sentralt innitiert 

prosjekt Som vil bli fulgt opp fremover. Det vil være mulig å søke midler for forskjellige 

tiltak. Elevrådet vil være sentralt i dertte arbeidet. 

 

22/19   Hva er gode tiltak for skolemiljøet på Bøler Skole 

 

Lage inkluderende arealer  i storefri 

Åpen hall( arr. i storefri på trinn) på u trinnet,  

Elevmentorer i programmet Drømmeskolen blir benyttet på 8 trinn 

Sosiale medier er en utfordring for elevensmiljø. Det er mye mobbing og utestenging her. 

 

Blande elevene mer på tvers av trinn slik som det ble gjort i  eks jubileumsuka for noen år 

siden 

 

23/19   Eventuelt 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


