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Møtebok 
 

Tilstede:   

   

   

Maren Holtvedt, elev 

Kaja Løken, elev 

  Stein Nordbø, politisk rep.  

  Tone Meldalen, FAU 

  Katrine Fjeld, ansatt 

  Kristin Johanne Haavind, ansatt 

 

Fraværende:  Svein Sørensen (FAU), Jeppe Helland Flø (elevrådsleder), Guro Høvik Haukenes 

(elevrådsrepresentant),  

  

 

Møtegruppe: SMU 

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

Møtetid: Torsdag 14. 4. 2016 kl 17.15-18.00 

 

Saker 
Sak 6/16 Godkjenning av agenda 

Ingen kommentarer til agenda  

 

Sak 7/16 Informasjon fra elevrådet 

 

- Status ryddekampanje 

Uke 5 – 7 deltok alle skolens elever i en årlig ryddekampanje. Det er en 

konkurranse hvor 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn og 5. -7. trinn konkurrerer 

med hverandre etter gitte kriterier.  Elevrådet melder tilbake at dette har 

fungert godt, og de aller fleste har tatt med seg noe fra de intensive 

ryddeukene videre. Vinnerne fikk i år et Mikadospill med 1 m lange 

pinner. Det meldes tilbake at de fra elevrådet som "sjekker" 

klasserommene bør komme i timene, ikke i friminuttene slik det er gjort i 

år. De bør være mer synlige for å motivere til rydding. 

 

- Status kanonballturnering 

Skolens kanonballturnering går mot slutten. Det er meget stor oppslutning 

rundt denne. Skolen har rundt 20 lag hvor trinnene er blandet. Denne uken 

avvikles finale mellom de to elevlagene med flest poeng, i tillegg til at det 

spilles en kamp mot lærerne til slutt. Elevrådet melder at elevene er veldig 
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fornøyde med denne turneringen, det er morsomt å bli kjent med andre 

elever på skolen og det er godt samhold i lagene.  

 

- Leselystuke 

Uke 9 gjennomførte Bekkelaget skole leselystuke. Målet med leselystuken 

var å inspirere til lesing, fremme gode leseopplevelser og å skape gode 

lesevaner. Elevene ble lest for, leste selv og gjennomførte ulike 

leseaktiviteter hver dag. Noen leste på loftet, leste med fadderbarna, 

besøkte biblioteket, skrev egne bøker, illustrerte bøker osv. 5. og 6. trinn 

hadde besøk av forfatter Jørn Lier Horst, som fortalte fra CLUE-serien og 

delte erfaringer fra tiden i politiet. Vi fikk en helside om dette i 

Nordstrandsblad uken etter   

 

Sak 8/16 Elevundersøkelsen 

- Trivsel 

- Motivasjon 

- Arbeidsro 

- Fysisk læringsmiljø 

 

Elevene på Bekkelaget melder om høy grad av fornøydhet i 

elevundersøkelsen. Vi scorer omtrent som i fjor, og over 

landsgjennomsnittet på trivsel og motivasjon. Når det gjelder arbeidsro er 

snittet på Bekkelaget 3,8 -  lavere enn vi ønsker at det skal være. Lærer og 

nærmeste leder har satt inn tiltak i den/de gruppene der arbeidsro kan være 

en utfordring.  

  

Sak 9/16 Eventuelt 

Tone Meldalen informerer om et nytt tiltak fra trivselsgruppa i FAU på 

fredager. Mer informasjon om dette kommer.  

 

 

 

Oslo 18. 4. 16,  

Kristin Johanne Haavind, 

Referent 

 


