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Møtebok 
 

Tilstede:   

  Maren Holtvedt, elev 

Kaja Løken, elev 

Guro Høvik Haukenes, elevrådsrepresentant 

Jeppe Helland Flø, elevrådsleder 

  Stein Nordbø, politisk rep.  

Tone Meldalen, FAU 

Kari Lunde, Trivselsgruppe FAU 

  Katrine Fjeld, ansatt 

  Kristin Johanne Haavind, inspektør/referent 

 

Fraværende:    Svein Sørensen, DS-leder 

  

 

Møtegruppe: SMU 

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

Møtetid: mandag 18. 1., kl. 17.00 – 17.45 

 

Saker 
Sak 1/16 Godkjenning av referat 

Godkjenning av agenda 

Ingen kommentarer. 

 

Sak 2/16 Evaluering og informasjon om arbeidet rundt forventet adferd:  

"Jeg går rolig ut og inn, med armer og ben for meg selv." 

Kampanje i uke 48-51. 

 

Kristin forteller om hvordan kampanjen er gjennomført på skolen. Kort 

fortalt; Lærere introduserer reglen, lærere viser regelen, lærere modellerer og 

klassen øver på regelen. Lærere følger opp og varsler relæringskurs for de 

som eventuelt har behov for dette.  

Alle voksne på skolen roser elever som følger forventet adferd! 

To elever fra 5. trinn har tegnet flotte plakater som henger utenfor alle 

klasserom.  

 

Elevene tilbakemelder at inngang fra friminutt i B-bygg har blitt roligere. I 

tillegg har lærere og elever større fokus på ryddighet i gangene i A-bygget.  
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Sak 3/16 Evaluering av trivselsprogrammet.  

 

Etter ønske fra trivselsgruppa i FAU har elevrådet diskutert 

trivselsprogrammet. De har gjennomført en samtale rundt dette i klassens 

time på 4.-7. trinn, og det er i skrivende stund ute en undersøkelse på 1.-3. 

trinn. For å kartlegge hvilke leker 1.-3. trinn liker å leke.  

Elevene tilbakemelder at trivselsprogrammet fungerer godt, men det er noen 

forbedringspunkter.  

- De yngste elevene blir sjefet over av de andre elevene. 

Veien videre: Dette blir fulgt opp av trivselslederansvarlig (Martine) 

- Det er juksing i enkelte aktiviteter.  

Veien videre: Gjennomgang av regler i klasser + trivselslederansvarlig 

følger opp aktivitetene i storefri.  

 

Ellers melder elevene at det er de yngste barna som blir invitert med på 

leken. (ikke 1. trinn)  

Katrine melder om at 1. trinns- elevene nok synes det er litt vanskelig å delta 

i lekene da de ikke kjenner reglene.  

Veien videre: 1. trinns lærere får leke-oversikt av trivselslederansvarlig, og 

øver på aktuelle leker.  

 

Sak 4/16 Informasjon fra elevrådet  

Guro forteller om skolens ryddekonkurranse som vil foregå fra uke 5 til og 

med uke 7.  

Konkurransen er delt opp i tre grupper. 1.- 2.trinn, 3.- 4.trinn og 5.- 7.trinn, 

og det blir kåret en vinner i hver gruppe. Det er kriterier for hvordan det skal 

se ut i klasserom, gang og på grupperom. Hver klasse vil bli sjekket 3 

ganger.  

 

Jeppe forteller om skolens kanonballturnering. Dette er meget populært, og 

det er veldig mange av skolens elever som melder seg på hvert år. I fjor var 

det 16 lag. Hovedmålet med kanonballturneringen er at det skal være et 

tiltak for å øke trivselen og å bidra til fair play og god lagånd blant elevene.  

 

Kanonballturneringen starter i januar og de som har meldt seg på blir delt 

inn i lag bestående av elever fra 4.-7.trinn. Alle lag spiller minst 6-7 kamper, 

og det hele ender i en finale i slutten av april. Det er to premier;  

Vinner av turneringen og vinner av beste lagånd. 

 

 

 

Sak 5/16 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Oslo 19. 1. 2016 

Kristin Johanne Haavind, 

Referent 

 


