
Møtebok SMU, torsdag 8. 12. 2016 kl. 17.00-17.50 
 
 
 Tilstedet:                    

                         

                        Einar Brage Hultman 7c, elevrep.  
                        Martine Malte Schmidt 6a, elevrep.  
                        Nicolai Haug 5b, elevrep.  

                        Anneli Pedersen Øvald 4b, elevrep.  
                        Stein Nordbø, politisk rep.   
                        Sigrid R. Furseth, ansatt  
           May Andrine Gran, Foreldrerådet 

 
Forfall:  Mathias Bjertnes 7a, Elevrådsleder  

Tone Meldalen, Foreldrerådet  
Svein Sørensen, Foreldrerådet   
 

   
Møtegruppe:   SMU  

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

Møtetid:          Torsdag 8. desmber, kl. 17.00 – 17.50  
Telefon:          23466100   
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Godkjenning av agenda  
Ingen kommentarer.  
   

Sak 
11/16  

Evaluering av trivsels- tiltak høst 2016   
·         Trivselsprogrammet  
Martine er trivselsleder og forteller litt om hvordan programmet fungerer. Det er møte med 
trivselslederne hver uke. Aktivitetene skal bidra til at alle har noe å gjøre i friminuttene, og det 
skal bidra til å inkludere alle elevene. Elevrådet jobber med å sette opp en liste over leker de 
ønsker å kjøpe inn.  
Det er flest elever fra 1. – 4. trinn som bruker trivselsaktivitetene.  
Elevene ved Bekkelaget skolen ønsker å opprettholde tilbudet. 
 
·         Lekegrupper  
1.-2. Trinn har lekegrupper i deler av friminuttene. Dette for at alle skal ha noen å leke med. 4. 
trinn har også hatt lekegrupper denne høsten, ettersom det er nye klassesammensetninger. 
Elevene får være med å styre aktivitetene, men læreren setter sammen grupper.  
Dersom det er sosiale utfordringer i en klasse kan klassen også ha lekegrupper for en periode.  
 
·         Hei!-dagen  
Elevene var veldig fornøyde med Hei!-dagen. Det var synlig på skolen at dette var en dag med 
fokus på inkludering. Elevene ønsker at elevrådet kan jobbe for at vi har flere slike dager.  
 
·         Ny flerhuske   
Vi har fått en ny flerhuske i skolegården. Denne husken er veldig populær for barn på alle 
trinn.  
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Evaluere skolens tiltak for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø.  
 
Alle team utformer en trinnstandard på begynnelsen av skoleåret. Klassene lager klasseregler 
ut i fra denne standarden. Elevene melder om at reglene som går igjen på de ulike trinnene er 
at man skal komme raskt i gang med arbeid, passe på seg selv, prate positivt om andre og 
rekke opp en stille hånd dersom man vil ha ordet.  
Elevrådet melder om at reglene fungerer godt. Dette kan vi også se ut i fra elevundersøkelsen, 
som vi vil snakke om på neste møte.  
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Elevrådet informerer om saker de har jobbet med i høst  
 
Oppussing av gutte- og jentetoalett i kjelleren på B-bygget.  
Luftkvalitet i klasserommet til 4c.  
Uteområdene – samarbeid med vaktmester om fjerning av ugress, tetting av hull i 
gjerder, inngangsdører og andre småting. 
Justering av drikkefontenen ute og ny oppmerking av linjer i skolegården.  
 
Det er mange elever på skolen, og uteområdene er begrenset. Elevrådet har jobbet 
forebyggende og hengt opp plakater slik at det ikke skal være tvil om hvilke klasser 
som har rett til å være på de ulike områdene til ulike tider. Eplehagen er svært populær 
om vinteren, og brukes til aking. Vaktmesteren skal polstre gitterene nederst i hagen, 
da mange blir skadet på disse når de aker.  
 
Elevrådet har fått igjennom at det kjøpes inn flere hodetelefoner til 5. – 7. trinn.  
De jobber også med at det skal kjøpes inn mer lekeutstyr til klassene. Elevrådet er ogås 
i dialog med rektor og økonomisjef om innkjøp av mer utstyr i gymsalen, som kinball 
og trampoline.  
 
Bokforslag er sendt inn til biblioteket.  
 
Elevrådet ønsker å arrangere Bekkelaget skoles talenter i juni.  
 
Utfordringer elevrådet har jobbet med er: 
Tulling med syklene som står parkert – dette er tatt opp i klassens time, og alle voksne 
følger ekstra godt med.  
Bruk av mobiltelefon i skoletiden – det diskuteres om vi skal få "mobilhotell".  
Flipping av melkekartonger og vannflasker. Voksne passer på at alle melkekartonger 
blir låst inn på melkerommet. I klassene er det tatt opp at kassene må leveres i tide. 
Elevrådet ønsker at FAU skal diskutere om melkeansvarlig kan få noe utvidet tid.  
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Eventuelt  
 
Evaluering av vanndispensere i ganger – tas med tilbake til elevrådet.  
Forslag til bokbyttedag - tas med tilbake til elevrådet.   

   
 

9. 12. 2016 

Kristin J. Haavind, referent  


