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Referat 
 

Tilstede:   

  Åsne 4a 

Filip 4b 

Nils Axel 4c 

Kristoffer 5c 

Vilde 6c 

  Sigrid R. Furseth, ansatt 

Tove Rikheim, politisk representant 

 

Fraværende:  Tone Meldalen, foresatt 

Karoline 7a 

Erling 7b 

Edvard 6a 

 

 

 

Møtegruppe: SMU 

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

Møtetid: mandag 5. mars, kl. 17.00 – 17.50 

Telefon: 23466100  

Saker 
Sak 1/18 Godkjenning av agenda 

Agenda godkjennes –  ingen saker til eventuelt. Feil i saksliste blir rettet 

opp til referatet. (sak 5/18 har fått navnet 6/18…)  

 

Sak 2/18 Trivselsfremmende tiltak 

Tiltak diskutert i forrige møte – hvordan fungerer dette?  

 

Fra forrige møte:  

Elevene i SMU opplever at miljøet på Bekkelaget skole er generelt godt. 

De har noen forslag til hva de kan gjøre selv, og noen ønsker til skolens 

ansatte, FAU og trivselsgruppa.  

  

Elevråd:  

 Elevrådsrepresentant og vara har et ansvar for å følge litt ekstra 

med i friminuttene. De skal melde fra til inspiserende lærer dersom 

de ser noe som ikke er bra. 

Skole:  
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 De voksne som har inspeksjon må være flinke til å gå bort til barn 

som er alene - de må spørre om de trenger hjelp til å finne noen å 

leke med 

 Kontaktlærerne må legge opp til samtaler rundt friminutt og 

inkludering i klassens time 

 Kontaktlærere må være tydelige overfor klassen på at det er viktig å 

si fra til en voksen dersom man ser noen som ikke har det bra, eller 

går alene 

FAU:  

 Elevene ønsker sosiale lavterskel-treff utenfor skoletid. (f.eks. aking 

på ettermiddagen, ball-lek på Ekebergsletta) 

 Fortsette med Hei!-dagen på morgenen.  

 Ta opp tema på foreldremøter - si at det er viktig at de voksne må 

snakke med barna sine om skolemiljø 

  

Skolen følger opp ønskene rettet mot ledelse og ansatte, Thea Broch følger 

opp ønskene til trivselsgruppa i FAU 

 

Elevene opplever bedring ute i friminuttene. Inspiserende lærer er mer 

aktiv enn tidligere, og det er færre elever som går alene. Noen klasser 

skriver loggbok etter friminutt og noen planlegger leker i fellesskap før 

friminuttet – slik vet alle at de har noe å gjøre i friminuttet.  

 

FAU har tatt med at foresatte må snakke med barna sine om skolemiljø på 

foreldremøtene. Lærerne opplever dette som positivt.  

 

Elevrådsrepresentanter har ikke fulgt ekstra med i friminuttene. Dette var 

et forslag fra elevene selv i sist møte, så vi tar det med til neste 

elevrådsmøte og diskuterer muligheter/utfordringer rundt dette. 

 

 

 

Sak 3/18 Ryddekampanje og kanonballturnering (Elevrådet informerer) 

- Status ryddekampanje  

- Status kanonballturnering 

 

Sak 4/18 Elevundersøkelsen 

 

Trivsel 

I årets elevundersøkelse tilbakemelder elevene på 5. – 7. trinn 4,5 poeng i 

trivsel. Skalaen er opp til 5. Dette er en oppgang på 0,1 poeng fra 2016 og 

0,2 poeng høyere enn Oslo kommune og nasjonalt. Elevene er spesielt 

fornøyde med at de har noen å være sammen med i friminuttene. 

 

Motivasjon 

Elevene svarer i snitt 4,2 på om de er interessert i å lære på skolen mot 4,3 

i fjor og 4,1 i Oslo og nasjonalt. Elevene svarer i snitt 3,9 på om de får nok 

utfordringer på skolen. Dette er 0,2 lavere enn i fjor, og i Oslo. 0,3 lavere 

enn det nasjonale snittet. Vi jobber derfor med dette på alle nivå. Det er 

viktig at elvene får utfordringer uavhengig av nivå. Dette henger også i 
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mange sammenhenger sammen med motivasjon. Blir det for lett, blir det 

for kjedelig og motivasjonen blir deretter lav.  

 

Arbeidsro 

Elevene tilbakemelder om generelt god arbeidsro i timene. Snittet har gått 

opp med 0,4 fra i fjor. 3,6 til 3,9. Dette er vi meget fornøyd med, men 

jobber for å få et høyere snitt på skolen. Klasser som tilbakemelder lav 

grad av arbeidsro jobbes ekstra med, og det settes inn tiltak. Vi ligger 

høyere enn Oslo (3,6) og det nasjonale (3,7) gjennomsnittet.  

 

Fysisk læringsmiljø – alle resultatene her er prikket, så vi kan ikke lese 

noe ut av det.  

Vi tar saker forløpende i elevrådet og det viktigste den siste tiden har vært 

enkelte av toalettene. Dette er tatt videre og utredes mulighet for 

forbedring.  

 

Sak 5/18 Eventuelt 

 

Referent, 

Kristin Johanne Haavind 

 


