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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), Jonas Vikse(8a), Eskil Kolshus(8c) , Silje Hoftun 

(Fau), Gøril Lyngstad(Fau) 

Frafall: Ketil Olsen(Ansatt), Erik Thoresen(politisk oppnevnt) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 08.01.18 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

1/18 Godkjenning av referat og innkalling  

Innkalling godkjent og referat tatt til etterretning.. 

 

2/18 Informasjon fra ledelsen 

• Refleksaksjon  Ledelsen vurderer å utvide dakontrolltesten viser synkende bruk av 

reflekss 

• Jubilums uke. Mange fine erfaringer overføre de til kuluka. Aldersblanding viktig 

faktor for suksess. Noen grupper hadde lite å gjøre. Alle grupper må ha nok innhold 

• Åpen hall på utrinnet er utvidet til et friminutt pr trinn i uka pluss at vi har satt i gang 

sjakk  i tillegg. 

• Ass rektor informerte om krevende elevsituasjoner på u trinnet i høst  fau har 

etterspurt  mer og raskere  informasjon rundt hendelser. 

  

3/18 Saker fra elevrådet 

• Vinterballet: Det er kontroll på arrangement 

•  Flere aktiviteter i friminutt . Det kan gå på deling av klasser og organiserere 

aktiviteter 

• Lekeapperater har åpnet. Ikke informert at u trinnet har tid i apperatet. 

•  

 

  

4/18 Saker fra FAU 

• Informasjonsflyt om alvorlige hendleser må komme tidligere. Fau etterlyser 

evaluering av høsten.  

• Hvordan kan foresatte bidra , mange vet ikke hvordan .  Hva ønsker skolen fra 

foresatte fra klassetrinn og enkelttrinn? Ta med til neste møte. Fremsnakking av 

skolen er viktig.  

•  

  

5/18 

 

 

Elevundersøkelsen 2018 

• Jobber klassevis 

• Gikk gjennom resultater fra Bøler skole 
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• Tas opp på foreldremøtene 

6/18 

 

 

 

Connect – Orientering og status drømmeskolen 

 

• Videreføres  

• Kort orientering 

  

7/18 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

• Flytting av elever til brakke for siste gang. 7 trinn busses til Manglerud skole. 

• Utemiljøgruppa trenger innspill fra elevene 

• Hj-kjeller i adm bygg tas samtidig for å rekke frist for ferdigstillelse. Det medfører 

trangt med rom. 

• Ferdigsilles august 2018 

  

8/18 Eventuelt 

Fau ønsker tilgjengelighet om muggrapport i A bygg. 

 

Neste møte 30.04 2018 kl 1630 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


