
Referat SMU, torsdag 2. 3. 2017 kl. 17.00-17.50 

 

 

 Tilstedet:         

                        Martine Malte Schmidt 6a, elevrep.  

                        Nicolai Haug 5b, elevrep. 

                        Sigrid R. Furseth, ansatt  

            Tove Rikheim, politisk representant 

            Kristin Johanne Haavind, inspektør 

            

Forfall:   

Mathias Bjertnes 7a, Elevrådsleder  

Einar Brage Hultman 7c, elevrep.  

Anneli Pedersen Øvald 4b, elevrep. 

Tone Meldalen, Foresatterepresentant 

 

   

Møtegruppe:   SMU  

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

Møtetid:          Torsdag 2. mars, kl. 17.00 – 17.50  

Telefon:          23466100 

   

  

Sak 1/17  Godkjenning av agenda  

Ingen kommentarer.  
   

Sak 2/17  Velkommen til nye medlemmer – hva er et skolemiljøutvalg?  
 

Vi ønsker ny medlem velkommen (Tove Rikheim), og ser på informasjon om SMU på 

hjemmesiden. Skolemiljøutvalget skal bestå av elever, foresatte, politikere og 

representanter fra skolen. Elever og foresatte skal være i flertall. Skolemiljøutvalget skal 

arbeide med skolemiljøet, de kan gi råd til skolen, men har ikke rett til å fatte bindene 

vedtak. Smu kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale  

miljøet på skolen.  

 

På hjemmesiden til skolen under for skolen – råd og utvalg – skolemiljøutvalget legges 

innkallinger og referat ut. Her kan dere i tillegg finne mer informasjon om utvalgets 

arbeidsoppgaver.  

 

Sak 3/17 Ryddekampanje og kanonballturnering (Elevrådet informerer) 

 

Elevrådet er fornøyde med gjennomføring av ryddekampanjen og tror dette er viktig og bra 

for både voksne og barn. De ser at det blir ryddigere, spesielt i de ukene kampanjen 

foregår. Dette er noe elevene ønsker å fortsette med.  

Kanonballturneringen har også vært drøftet i elevrådet. Dette er også noe elevene ønsker at 

skal videreføres. Ettersom ingen fra 7. trinn var på møtet (de har ansvar for 

kanonballturneringen), brukte vi ikke så mye tid på å snakke om dette.  

 

   

Sak 4/17  Elevundersøkelsen 

- Trivsel 

- Motivasjon 

- Arbeidsro 

- Fysisklæringsmiljø 



Vi ser på resultatene fra elevundersøkelsen høst 2017.  

Resultatene er generelt gode, og smu-representantene bestemmer seg for at de skal jobbe 

videre med et punkt under motivasjon for skolearbeid i elevrådet. De tenker å utforme en 

enkel spørreundersøkelse som omfatter hele skolen, ikke bare 5.-7.- trinn som i år har svart 

på elevundersøkelsen.  

Elevrådet ønsker også å utforme tre tiltak med tanke på arbeidsro i klassene – hva tenker 

elevene at kan bedre dette? Hva er elevenes ansvar? Elevene skårer for øvrig arbeidsro 

nokså høyt, og skolen jobber inn mot de gruppene hvor dette måtte være en utfordring.  

 

 

Sak 5/17  Elevrådet informerer om pågående og avsluttede saker 

- Arbeid med mulig fotballturnering og Bekkelagets talenter 

- Nytt speil på toalettene nede 

- Mye tid fremover vil brukes på kanonballturneringen og spørreundersøkelsen (se 

sak 4/17) 

 

 

Sak 6/17 Eventuelt  

 

Ingen saker til eventuelt. 

   

 

3. 3. 2017 

Kristin J. Haavind, referent  


