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Møtereferat 

SMU 

 

 

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

Olsen(Ansatt), Silje Hoftun(Fau) 

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

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 04.02.19 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

01/19 Godkjenning av referat og innkalling  

Skolen tar en henvemdelse til bydelen og etterlyser den politiske oppnevnte representanten . 

Foreldre bør kunne bidra med sin kompetanse der det passer i undervisningem. Fau bør lage 

en oversikt over hva foresatte kan bidra med inn mot skolen. 

 

02/19 Informasjon fra ledelsen 

Skøyteispå grusbanen. Det blir laget skøyteis på grusbanen så fort de får tak i vann til å 

sprøyte banen med. Håper det skjer før sessongen er over. 

Skolen ønsker at det i Smu også er elevrepresentanter fra mellomtrinnet. Smu syns det er en 

god ide. 

  

0/19 Saker fra elevrådet 

Mye fokus på vinterballet som arrangeres den 14 februar. Har god kontroll på 

arrangementet. 

 

  

04/19 Saker fra FAU 

Utemiljøprosjektet. Det skal lages sitteområder i store skolegård.  

Lærernorm – hvordan bruker skolen.de nye ressursene? Skolen bruker det som tolærer og 

ressurslærer på 1-7. Det brukes som støtte i klassen og som enkeltkurs. Lærerne må omstille 

seg til at det er flere lærere inne i klasserommet. 

Mobilbruk på skolen. Skolen har mobilhotell. På mellomtrinnet samles de inn på morgenen 

og deles ut etter skoleslutt. På ungdomstrinnet  samles de inn hver time og deles ut etter 

timen. 

Foreldremøter ønskes tidligere på våren.  

 

 

  

05/19 

 

 

 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøklesen gjennomgås i den enkelte klasse med fokus på forbedringer og det settes 

mål for videre arbeid med klassemiljøet.Skolen har utfordringer med elevmedvirkning og 

motivasjon. Skolen tar resultatene på alvor. I årets undersøkelse har det blitt avdekket at 
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elever på et trinn har tullet med svarene som gjør at noen av resultatene som omhandler 

voldsbruk ser urovekkende ut. 

 

06/19 

 

 

 

Oslo miljøhovedstad 

Vi vil bruke Kuluka tematisk til dette.. Det er fint med innspill fra flere hvordan vi skal 

bruke miljøhovedstaden i undervisningen. Klimapiloter er bestillt il 10 trinn.  

  

07/19 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

Skolen har en mangelliste på 70 punkterovenfor Undervisningsbygg. Usikkert når alt blir 

fikset. Renovasjonsprosjektet,sykkelparkering og vareleveringsprosjektet er dermed utsatt 

og det er ikke bestemt når det settes i gang. 

 

  

08/19 Eventuelt 

 

Neste møte 06.05. 2019 kl 1630 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


