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Tilstede:  Felicia Franck, Ida Hardal, Therese Fischer, Linda Hårstad, Kjersti Dahl 

Forfall:  Mikael Rand Ikdal 

Møtegruppe: SMU 

Møtested: Skolens møterom 

Møtetid: 20.11.2017 17:30 

Saksbeh:   

Telefon:   

Vår ref Kjersti Dahl 

Arkiv  

 

 

  

01/17  Presentasjonsrunde medlemmene i SMU 

 

02/17  Hva er SMU? 

 SMU står for Skolemiljøutvalget som består av 2 elevrepresentanter, 2 

foreldrerådsrepresentanter, 1 ansattrepresentant og 1 lederrepresentant.  

 Representantene har rett til å uttale seg om saker som gjelder skolemiljøet, å 

si ifra, å foreslå eller be om tiltak, å klage dersom henvendelser om tiltak 

ikke blir behandlet av skolens ledelse. 

 Oppgaver for SMU kan være skolens sosiale miljø, trivsel, 

Trivselslederprogrammet, trafikksituasjonen på skolen o.l. 

 

03/17  Faste innslag på SMU-møter 

 Skolens sosiale miljø og trivsel 

 Trivselslederprogrammet 

 Andre saker meldes inn senest 1 uke før oppsatt møtetid 

 

04/17  Skolens sosiale miljø 

 Elevene på skolen trives godt på skolen, noe Elevundersøkelsen for 5.-7. 

trinn fra i fjor, samt månedlige "Klassetemp" på 1.-7. trinn viser. 

Elevundersøkelsen gjennomføres innen midten av desember 2017 for 5.-7. 

trinn. 

 

05/17  Trivselslederprogrammet 

 Skolen har startet opp med trivselslederprogram, der trivselsledere 

gjennomfører aktiviteter/leker for alle elevene på skolen mandag-torsdag i 

storefri. Dette er veldig populært. Trivselslederne på 4.-7. trinn nomineres 

av andre elever to ganger pr. år. Dette gjør at mange får prøvd seg som 

trivselsleder. Alle trivselslederne blir kurset i aktivitetene og hvordan 

gjennomfører disse. 
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 Morten Lunde Andersen er ansvarlig for Trivselslederprogrammet på 

skolen. 

 

06/17  Gullkosten 

 Gullkosten deles ut til den klassen som har det mest ryddig både på gangen 

og i klasserommet. Inspeksjonsrunder gås av elevrådsrepresentanter, 

renholdere, ledelse, vaktmester med jevne mellomrom, men til forskjellige 

tider. Premie til beste klasse gjennom året deles ut før sommerferien. 

 

07/17  Eventuelt 

 Etter ønske fra FAU diskuteres skolens elevrådsarbeid på neste møte. Saken 

var ikke meldt inn før møtet, men innspillene om mer elevdeltakelse i 

ledelsen av møtene og agenda i forkant tas med i videre arbeid. 

Undervisningsinspektør Hege Myhre har ansvar for elevrådet.  

 Agenda for neste SMU-møte diskuteres med elevrådsstyret og Kjersti Dahl. 

FAU kan melde inn evt. saker senest 1 uke før møtet avholdes. 

 Elevrådsstyret sender sannsynligvis en annen enn Mikael på møter, da han 

ser ut til å ha trening hver mandag. 

 Nytt møte 19. mars kl 17.30-18.00. 

 

 

 

 

 

27.11.17 

Kjersti Dahl 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

 

 


