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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), Gina Fellus(8c) , (Fau), Gøril Lyngstad(Fau)  og Ketil 

Olsen(Ansatt), 

Frafall: Erik Thoresen(politisk oppnevnt), Silje Hoftun(Fau), Niamet Omar(8a), 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 03.12.18 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

17/18 Godkjenning av referat og innkalling  

Innkalling og referat godkjent med noen oppfølgingsaker som ble avklart i møtet. 

Oppstart 8 trinn : Satt i gang flere klassemiljøtiltak som drømmeskole, elevmentorer. 

Oppfordringer til forskjellige aktiviteter på kveldstid.  

 

Hva  ønsker skolen at foresatte skal gjøre: foresatte skal være positve forsterkere på 

hjemmebane. Viktig at arenaer for diskusjon på sosiale medier er ryddige. Man ytrer seg 

ikke kritisk til skolen,herunder andre elever og lærere så barna hører på. Kritikken tas heller 

til skolen. Det er viktig med sosiale aktiviter som foresatte atrrangerer i hele skoleløpet, 

men lengre opp er det viktig også med lærerinvolvering. 

  

 

18/18 Informasjon fra ledelsen 

• Elevundersøkelsen er i gang i disse dager 

• Refleksaksjon er satt i gang . Den virker bra. Det har vært vurdert utvidelse da 

stikkprøver etter selve aksjonen har vist nedslående resultater. 

• Jobbskygging på 8 trinn. Vi forsøker oss med jobbskygging. Viktig at foresatte 

engasjerer seg . De som kan skygges av flere tilbyr det til skolen. 

  

19/18 Saker fra elevrådet 

• Ønsker klasseturer for sosial sammenkost og læring. Viktig med søknader til rektor i 

god tid med en faglig begrunnelse for turen. 

• Elevrådet har fokus på organisering av skoleball 

• Skolefrokost prøver vi å få til. Også tatt opp i driftstyret. 

 

 

  

20/18 Saker fra FAU 

• Mere diskusjoner og erfaringsdeling på foreldremøter 

•  Kuluke ca 41 000 i overskusdd, som er det beste på mange år. God organisering av 

kuluka.  

• Det er bevilget 250 000 kr til  utemiljø. 
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• Få inn foredragsholdere som kan noe om nettvett. Det har vært vellykket tidligere. 

• Innvolvere foresatte i rusarbeidet på skolen gjennom foreldremøter 

• Natteravn kommet sent i gang i høst men er oppe gå nå. 

  

21/18 

 

 

 

 

 

Lærerikt bruk av ikt- innføring av ipad 

• Innført på 4 og 8 trinn som pilot. Innføres videre neste skoleår. 

• Viktig at ipaden er et verktøy for læring. Lærere og elever kurses for omstilling i 

klasserommet med bruk av ipad. Positive tilbake meldinger så langt. Elevene har 

hatt den i 4-5 uker 

22/18 

 

 

 

Miljøarbeid- Bøler skole 

Kildesortering av mat og plast er satt i gang. Krevende å sette i gang ytterligere 

miljøtiltak før alle uteprosjektene er ferdige. 

  

22/18 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

• Avfallshåndtering. Det kommer dypbrønner på nedsiden av skolen. Usikkert når det 

starter 

Sykkelparkering kommer for lærere og elever 

• Benkene må komme. Vi må se på muligheten for flytting av container for å få plass 

  

23/18 Eventuelt 

 

Neste møte 04.02 2019 kl 1630 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


