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Møtereferat 

SMU 

 

 

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

(Fau), Gøril Lyngstad(Fau)  og Ketil Olsen(Ansatt), 

Frafall: Erik Thoresen(politisk oppnevnt) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 30.04.18 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

9/18 Godkjenning av referat og innkalling  

Innkalling og referat godkjent. 

 

10/18 Informasjon fra ledelsen 

• Miljøsertifiseringsprosess er gjennomført. Vi får ikke godkjenning før oppussingen er 

ferdig. Det vil komme kildesortering av mat og plast i klasserommenne.  

• Miljøarbeider er ansatt på ungdomstrinnet. 

• Foreldreundersøkelsen er netttopp gjennomført. Resultatene er ikke klare 

  

11/18 Saker fra elevrådet 

• Frokost på torsdager for u trinnet i samarbeid med miljøarbeoder. Det fungerer godt.  

•  Hatt flere sosiale arrangementer på ulike trinn 

• Viktig med god oppstart av klasemiljø på 8 triinn med nye klasser. 

 

  

12/18 Saker fra FAU 

• Fau ønsker tilbakemelding fra skolen hva foresatte kan bidra med inn mot skolen. 

• Ha et årshjul på trinn med aktiviteter, foreldremøter med tema, plan for foreldremøter.  

• Ha en god prøveplan. Mange vurderinger kommer tett. 

  

13/18 

 

 

 

 

 

Oppfølging av Elevundersøkelsen 2017 

• Oppfølging av tiltak klassevis 

• Ukentlige samtaler om klassemiljø i alle klasser muntlig og/ eller skriftlig. Følge 

skolens Conectmål. 

14/18 

 

 

 

Aktivitetspark-grusbanen 

• Vi fikk en innføring med tegnninger og utdelt plan i møte fra Silje Hoftun.. Hun 

redegjorde for utegruppa sitt arbeid. Hele prosjektet har en totalramme fpå ca 9 mil 

kr.  Fau ønker å kommme og presentere planen for personalet.  

  



2 

 

15/18 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

• Ferdig 1 juli. 

• Aulaen er stengt ut sommeren 

• Vi skal ha en fin fest når alt er ferdig. 

  

16/18 Eventuelt 

Møteplan skoleåret 2018/19 

 

3/9, 2/12, 4/2, 6/5 

 

Det tas opp i driftstyret at manglende politiker fremøte er et problem. 

 

 

Neste møte 3.09 2018 kl 1630 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


