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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Ine Martinsen (foresatt/FAU), Solfrid Iversen (foresatt), Per Gussgard (eksternt 

oppnevnt), Mathias Frostad (10B, elevråd), Emilie Ruud (10B, vara elevråd), Ivar 

Chavannes (ledelse), Heidi S. Sørvik (ansatt) 

Frafall: Elise F. Berntsen (10A, elevråd) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1. etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 26.05.14 kl. 16.30 

Referent: Heidi S. Sørvik 

 

  

01/14 Godkjenning av referat og innkalling  

Innkalling ble godkjent og referat av 11.12.13 ble godkjent etter rettelse på navn. 

Skolen kom med en saksopplysning til sak 12/13. Det har til tider vært dårlig inneklima i 

klasserommene pga. systemet for varme og ventilasjom brøt sammen samtidig med at 

vaktmester ble sykemeldt. Nytt system er installert, men ikke alt fungerer som det skal enda. 

 

02/14 Informasjon fra ledelsen 

 Årbok. Elevene i valgfaget Media og kommunikasjon har laget årbok for 

ungdomstrinnet. Selges kr 150. 

 Vinterball. Hatt oppsummering i elevrådet – positivt selv om noen klager på DJ og lys 

i aula. Arbeidsfordelingen i elevrådet kan også forbedres. Informasjonsbrev fra skolen 

må sendes ut tidligere, før avtaler blir gjort. 

 17. mai. Det var bra arrangement både på morgenen og om ettermiddagen, men dårlig 

lydanlegg. Evaluering av dagen viste at informasjonen til foresatte rundt henting av 

barn må bli bedre, og på flere språk. Avslutning av toget må også bli bedre; alle må 

følge fanen til et fast, avtalt sted. Det fungerte bra med tau  for de minste elevene. 

 Skriftlig eksamen ble gjennomført forrige uke. Alle elevene møtte og alle satt lenge 

og jobbet. Elevene laget frokost til hverandre hver eksamensdag. 

 Neste års 8. trinn. Det har vært informasjonsmøte for elever og foresatte. 

 Førskoledag ble gjennomført 21. mai. Klassene er helt fulle. 

 Skifte i ledelsen. Ivar Chavannes slutter til sommeren. Ny ass. rektor er ansatt.  

 Refleksaksjon. Det var enighet i SMU at det er viktig å videreføre refleksaksjonen. 

 Skolefruktordningen avvikles til høsten. Nye ordninger er ikke avklart enda. 

 

  

03/14 Saker fra elevrådet 

 Vinterball. Overskuddet skal brukes til skolegensere og is til u-trinnet siste skoledag 

ifm. at elevrådet ønsker å vise seg frem. 
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04/14 Saker fra FAU 

 Uteområde. Ønsker å lage noe for 5. trinn som har lite å gjøre i store skolegård. Blir 

det skøytebane på idrettsbanen til vinteren mht byggeplassen? Kan skøytebanen 

legges på basketbanen? Skolen viste til neste sak 05/14. 

FAU kan bidra med nytt bordtennisbord, mens foreldrekontaktene kan innehente 

midler til klassekasse for innkjøp av forbruksartikler som baller og racketer. 

 Vitnemålsavslutning for 10. trinn. Foresatte samarbeider godt med skolen/ass.rektor. 

 Mobbing. Noen foresatte er opptatte av å ikke lage for stor sak, men det skal være en 

lavterskel for å ta kontakt med skolen uansett hvordan saken er. Handlingsplanen mot 

mobbing ligger på skolens hjemmeside og skolen mener de håndterer elevsaker 

forsvarlig. 

 Vask av toaletter. Det er fortsatt elever som vegrer seg for å gå på do. Skolen 

undersøker saken. 

 

  

05/14 

 

 

 

 

 

 

Neste skoleår – etablering av arbeidsgruppe "uteområde" 

 Det er satt av midler til oppgradering av uteområdet på skolen. Det vil være oppstart 

etter at klimaskjermprosjektet er ferdig 1. april 2015. I den forbindelse blir det nedsatt 

en arbeidsgruppe bestående av representanter fra skolens ansatte, elever og foresatte 

som vil begynne planleggingen ila høsten. Ine tar opp dette i FAU. 

Arbeidsgruppen vil være et rådgivende organ i samarbei med Undervisningsbygg 

som har ansvaret for prosjektet. 

 

06/14 

 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2013 

 Ass.rektor  gjennomgikk resulater fra elevundesøkelsen på områdene Trivsel, 

Skolesamarbeid, Vurdering for læring og Trygt miljø. Mye positivt og bedring fra i 

fjor og ift resten av Oslo, men det er også områder skolen kan bli bedre på, særlig 

ifm. tilbakemelding på faglig utvikling. 

 

  

07/14 

 

 

Connect: Orientering og status Drømmeskolen 

 Det har vært mer fokus igjen på Connect-arbeidet dette skoleåret. Det er månedlige 

Connet-temaer som fokuserer på ryddighet, språkbruk og respekt for hverandre. 

 Drømmeskolen videreføres og nesten alle elevmentorene fortsetter neste skoleår. Det  

er spesielt fokus på nye 8. trinn for å få til et godt klassemiljø. 

 

  

08/14 

 

 

 

 

 

Orientering om status byggeprosjekter ved Bøler skole 

 Klimaskjermprosjektet omfatter nytt auditorium, ny fasade på skolen, nye vinduer og 

nytt tak. Prosjektet skal stå ferdig 1. april 2015. 

Det er utfordrende med et slikt omfattenda prosjekt samtidig som det skal være 

undervisning på skolen; støy, røyking og kjøring i skolegården. 

Skolen deltar på byggmøter hver 14. dag. 

 Det er befaring på det nye auditoriet i morgen, 27. mai. 

 

 

09/14 Eventuelt 
Det ble gitt positive tilbakemeldinger på Aktivitetsskolen. Barna trives veldig bra der og vil 

ikke slutte. 
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Neste møte planlegges høsten 2014. 

 

  

  

 


