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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Heidi Sørvik(Ansatt), Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), Oskar Borgen(9c), Ine 

Martinsen(Fau) 

Frafall: Bettina Haugane(10a), Per Gussgard (ekstern representant) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1. etg. i hallen 

Møtetid: Torsdag 4.6.15 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

1/15 Godkjenning av referat og innkalling  

Begge to ble godkjent uten invendinger. 

 

2/15 Informasjon fra ledelsen 

 Årbok, deles ut blant elevene før sommeren. 

 Vinterball greit gjennomført, tiltakene førte til færre limousiner. Kanskje noe kort 

frist for elevene jfr arbeid i elevrådet. Informasjon i god tid også neste år. 

 17 mai- busser, organisering med busser for første gang forløp greit. Flott 

arrengement om morgeneen, innspill fra korpset om at de ikke går rett etter 

flaggborgen. 

 Skriftlig eksamen- frokost for elevene før eksamen er en fin tradisjon som 

videreføres. 

 Neste års 8. trinn info til foresatte og elever, flere nye elever utenfra. Vi starter opp 

forsert løp i matematikk på 6.,7. og 8. trinn. 

 Førskoledag forløp bra. De nye elevene fikk se skolen. 

 Refleksaksjon videreføres samt reglene for registrering av poeng. 

  

3/15 Saker fra elevrådet 

 Skolegenser blir bestillt til 10. trinn. 

 

  

4/15 Saker fra FAU 

 Kuluka gir fin inntekt . Skal brukes på fellesting til alle, spesielt faste turer. 

 Samarbeid om foredrag med skolen til høsten, en økt for foresatte og og en økt for 

elever uke 42-43. 

 Skolepatruljen. Foresatte bes opmuntres til åstoppe for patruljen samt være klar over 

reglene. 

 Vennegrupper på 1. trinn bør organiseres gjennom skolen først for så å bli overtatt av 

foresatte. 

 Slutte med ranselspost, legge all info digitalt. 

 Fotballbanen. Det har vært tendenser til at noen elever blir utestengt fra spill. Alle må 

få være med.  
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Elevundersøkelsen 2014 

 Har gode resultater på ro og orden. Skolen har flere som sier seg utsatt for mobbing. 

Det er for mange elever på Bøler skole som sier at de er blitt mobbet. Skolen har en 

handlingsplan for mobbing som ligger på nettsiden. Skolen har også hatt et sterkt 

fokus i klassene på mobbing i vår. Elevrådet har også blitt involvert i prossessen.  

 

6/15 

 

 

 

 

Connect – Orientering og status  

 Drømmeskolen fortsetter. 

 Elevmentorer er i disse dager valgt for neste år. De gis opplæring og starter med 

grupper på 8. trinn. 

 Voksne for barn er en organisasjon som bisto i abeidet med psykisk helse. 

 

 

  

7/15 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

 Ferdig med solskjerming til skolestart. 

 Oppstart av innvendig rehabilitering 1. jan 2016. 

 Håper på oppstart av utemiljøgruppe våren 2016. 

 

  

8/15 Eventuelt 
FAU opplyser at foreldre må få beskjed av skolen at de har siste ordet for  tiltak 

gjennom BUP og PPT.. 

 

Neste møte planlegges høsten 2015. 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


