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08/18  Skolens elevrådsarbeid 

Elevrådsstyret setter opp agenda for hvert elevrådsmøte i samarbeid med Hege 

Myhre. Styret leder hele møtet og saker tas med tilbake til klassene av 

elevrådsrepresentantene. På elevundersøkelsen for 5.-7. trinn høst 2017 har skolen 

resultatet 4,1 på "Elevenes medvirkning", noe som er godt over resultatet for Oslo 

og landet for øvrig.  

 

09/19  Elevundersøkelsen og "Den gode voksne" 
Elevundersøkelsen har blitt fulgt opp gjennom at elevene har kommet med innspill 

til hvordan de ønsker at de voksne skal være på skolen.  

"Den gode voksne": Ha humor, se mer, smile, trygge hender, ikke stå i klynge, tro 

på barna, like strenge alle sammen, ikke på mobilen, ikke tyggis, la en venn bli med 

den som er skadet opp til kontoret, komme tidsnok ut og være flere på fotballbanen. 

Marie og Felicia har informert lærerne og AKS-ansatte om dette.  

 

10/18  Trivselslederprogrammet 

Det er valgt nye trivselsledere som gjennomfører aktiviteter i storefri. Dette er 

populært blant elevene. 

 

11/18  Høring om endringer i forskrift om reglement for orden og oppførsel i 

Osloskolen 

 Skolens ordensreglement samstemmer med forslaget til nytt reglement for orden og 

oppførsel i Osloskolen, så SMU har ingen innvendinger. 

 

12/18  Innhold i elevenes spisetid 

Saken har vært tatt opp i elevrådet. Representantene skal ta opp saken i klassene, 

men foreløpige innspill fra elevene er at de ønsker variasjon slik som de har nå: 

Feks. lese bok, se på Supernytt, spille spill, snakke sammen, ha det stille.  

 

13/18  Eventuelt 

  Ingen saker 

 

23.03.18 

 

Kjersti Dahl, rektor 


