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Til stede: Heidi Sørvik(Ansatt), Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), Per Gussgard(ekstern 

representant, Oskar Borgen(9c), Bettina Haugane(10a), Ine Martinsen( Fau) 

Frafall: Heidi Bjordal(FAU) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1. etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 08.12.14 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

10/14 Godkjenning av referat og innkalling  

Begge to ble godkjent uten invendinger. 

 

11/14 Informasjon fra ledelsen 

 ledelsen orrienterte om vinterballet. Det er sendt ut skriv i ranselpost med tydelige 

oppfordringer om ingen bruk av limousin, ikke så stort fokus på kjoler og dress. Ass 

rektor orienterte i tillegg i alle klassene. Elevrådet ønsket å bestemme dato da det 

tradisjonelt er på en torsdag. Dette passer ikke for alle elevene. De ønsker ikke 

veskesjekk. Elevene ønsker bedrede garderobeforhold under vinterballet. 

 Elevundersøkelsen er nå gjennomført. Resultatene drøftes på neste møte 

 I forbindelse med den utvendige oppusningen vil det bli montert kameraer ute. De vil 

være i bruk på kveldstid og i helgen 

  

12/14 Saker fra elevrådet 

 Temperatur i klasserommene er ustabil. 

 Elevrådet er godt i gang med å planlegge skoleballet i tett samarbeid med 

elevrådsansvarlig Vivi-Ann (sosiallærer) 

 Ønske om lengre åpningstid i Bessa. Da det er flere ungdomskoleelever der som 

trenger tid til å spise lunsjen sin. 

 

  

13/14 Saker fra FAU 

 Når skal eldresenteret rives? Skolen purrer opp fremdriften av prosjektet.  

 Fau setter i gang skolebehovsgruppe etter jul for utemiljø. Er utsettelsen nødvendig? 

  Det bør komme mer informasjon rundt skolepatruljen Hvordan skal bilene reagere? 

Man bør ha det som punkt på foreldremøtene til våren. 

 

 

  

14/14 

 

 

Trygg skolevei og refleksaksjonen høst 2014 – evaluering  

 Årets refleksaksjon: det har igjen vært en meget vellykket aksjon, med stor deltagelse 

og entusiasme fra elevenes side og med tett oppfølging av lærerne og ledelsen. Veldig 
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fint at FAU stiller så mange ressurser tilrådighet til både reflekser og premier. Vi må 

ha et godt poengsystem som fungerer og kommunisere det godt til alle. 
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Connect – tiltak vedr. det fysiske og psykososiale miljøet på skolen  

 Conectmål på månedlig basis. To temaer i høst: vennskap og forebygging å nett og 

bidrag til et godt utemiljø. Drømmeskolen fungerer bra. Elevene føler seg tryggere. 

 

  

16/14 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

 Ledelsen orienterte at vi er ferdig med h og j bygget. Arbeidet med bytte av vinduer 

går greit. Holder på med utvendig fasade. De er ferdig til høsten 2015. Det er besluttet 

å ta invendig opppusing også. Ventillasjonen skal oppgraderes. Håper å få dette ferdig 

i 2017. Styringsystemer for ventillasjonen jobbes det med da det er ustabil varme i 

skolebyggene.  

 

  

17/14 Eventuelt 

 Ingen saker meldt 

 

 Neste møte planlegges våren 2015. 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


