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Møtebok 
 

Tilstede:   

   

   

Maren Holtvedt, elev 

  Stein Nordbø, politisk rep.  

  Katrine Fjeld, ansatt 

  Kristin Johanne Haavind, ansatt 

 

Fraværende:  Tone Meldalen, Foreldrerådet 

Kaja Løken, elev 

  

 

Møtegruppe: SMU 

Møtested: Bekkelaget skole, personalrommet i 3. etasje i A-bygget  

Møtetid: Torsdag 10.sept, kl. 17.00 – 17.45 

 

Saker 
Sak 11/15 Godkjenning av agenda 

Ingen kommentarer til agenda  

 

Sak 12/15 Evaluering av kampanjeuken "Gjør en forskjell" og oppstart av skoleåret. 

  

 Skolen har i uke 36 gjennomført kampanjeuken "Gjør en forskjell" -  

en nasjonal satsning i regi av utdanningsdirektoratet. Uken skal bidra 

til å hindre krenkelser og mobbing, og fremme vennskap og 

inkludering. 

 6.trinn har i den sammenheng arrangert fellessamling for hele skolen.  

 7.trinn har vært på leirskole i Mesnali. En vellykket tur. 

 Oppstarten av skoleåret har ellers gått bra, Kaja melder om at 

elevene er spesielt fornøyde med den nye ballbingen.  

 

Sak 13/15 "Evaluere skolens tiltak for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø" 

 

 Skolen er opptatt av at elevene skal ha et trygt læringsmiljø. På trinn 

har lærerne utarbeidet felles trinnstandard. Dette innebærer felles 

rutiner og retningslinjer for lærere og elever, og er et verktøy for å 

opprettholde den gode arbeidsroen og de trygge rammene på 

Bekkelaget skole.  

 Flere trinn har gjennomført lekegrupper i friminuttene. 
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 Skolens har en handlingsplan for psykososialt læringsmiljø. Planen 

handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre 

på skolen, og den ivaretar de viktigste områdene innenfor et godt 

læringsmiljø. Det er elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet 

som avgjør om det er godt nok. I planen finner vi også kjennetegn på 

et godt læringsarbeid, rutiner for oppfølgning av krenkende atferd og 

mulige konsekvenser ved mobbing.  

 Planen bør gjennomgås med elevene.  

 

Sak 14/15 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Oslo 11.9.15,  

Kristin Johanne Haavind, 

Referent 

 


