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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Gro S. Karlsen(Ansatt), Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), Per Gussgard (ekstern 

representant, Mikkel Liholm Strøm(9c), Are Espe Stuenes(9a), Ine Martinsen(FAU), 

Heidi Bjordal(FAU) 

Frafall:  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested:  1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 14.12.15 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

10/15 Godkjenning av innkalling  

Inkalling godkjent uten invendinger. 

 

11/15 Informasjon fra ledelsen 

 Elevundersøkelsen er gjennomført i disse dager 

 Vinterballskriv er diskutert i elevrådet og deles ut i klassene nå før jul. Brevet 

omhandler bla ønske om moderering av kjolebruk og transport til og fra vinterballet. 

 Utemiljøgruppe kalles inn til et første møte på nyåret – Harald Myhre inviteres også. 

  

12/15 Saker fra elevrådet 

 Elevrådet gjennomfører en høring blant elevene om hvordan de ønsker å få det ute i 

skolegården. 

 

 

 

  

13/15 Saker fra FAU 

 Ønsker utegruppe raskt i gang 

 Rutiner for oppfølging av mobbesaker. Ass rektor redegjorde for skolens rutiner. 

 Et ønske om at skolen oppretter vennegrupper på 1. trinn 

 "Bli med" - benk i skolegården ønskes etablert. FAU vil finansiere den. Tas opp med 

rektor. 

 

  

14/15 

 

 

 

 

 

Trygg skolevei og refleksaksjonen 2015-evaluering 

 Erfaring fra refleksaksjonen at det er noe dobeltarbeid fra fau og ledelsen – 

arbeidsfordelingen gjennomgås før neste aksjon. Foreldre delte ut refleks første dag. 

Refleksaksjonen videreføres. 

 Det har gått greit med store ombygninger i nærområdet. Skolen har vært tett på 

Sporveien ang brua over t-banen. 
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15/15 

 

 

 

 

Connect – Orientering og status drømmeskolen 

 

 Drømmeskolen videreføres da den bidrar til godt klassemiljø på ungdomsskolen. 

 Foresatte etterlyser flere beløningssystemer for atferd på barnetrinnet. De mener at det 

er en tendens med et prikkesystem for negativ adferd i flere klasser på barnetrinnet. 

  

16/15 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

 Invendig rehabilitering starter 01.2016. M-klassen, og ungdomsskolen flyttes ut i  

pavilong medio januar 2016. Første del ferdigstilles høsten 2016.  Videre 

fremdriftsplan er ikke bestemt.  Trolig H og J bygget til slutt. Hele prosjektet er 

planlagt ferdig jul 2017. 

  

17/15 Eventuelt 

 Foresatte mener skolen bør ha en bedre Kommunikasjon rundt bruk av aulaen på 

kveldstid, da det har vært noen kollisjoner før jul. 

 Desembersamling er arrangert for første gang. Dette er et arrangement i Aulaen 

parallelt med julegudstjenesten. Det var en verdig og flott samling. 

 

 

Neste møte planlegges våren 2016. 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


