
Referat SMU, onsdag 6. 12. 17 kl. 17.00-17.50 

 

Til stede:         

Åsne 4a 

Filip 4b 

Nils Axel 4c 

Kristoffer 5c 

Erling 7b 

Tone Meldalen, foresatt 

Sigrid R. Furseth, ansatt 

Tove Rikheim, politisk representant 

Thea Broch, Trivselsguppa FAU (invitert inn)  

Kristin Johanne Haavind, inspektør 

  

Fraværende:  

Edvard 6a 

Vilde 6c 

Karoline 7a 

  

  

Møtegruppe:    SMU 

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

Møtetid:    onsdag 6. desember, kl. 17.00 – 17.50 

Telefon:    23466100  

Saker 

Sak 

6/17 
Godkjenning av agenda 
  

Sak 

7/17 
Presentasjon av elevrådets arbeid og evaluering av trivsels- tiltak høst 2017  
Elevrådet v/elevrådsleder forteller om elevrådets arbeid. Klassene har klassens 

time ca en gang i uken. Der tas saker opp, sakene tas med til elevrådsmøte som 

gjennomføres ca. hver tredje uke. Elevrådet mener at de blir lyttet til av lærere og 

ledelse på skolen. Elevrådet har en egen side i OneNote hvor agenda for møtene, 

hva som skal gjøres i klassen etter møtet, og referatet legges  - tilgjengelig for alle 

skolens ansatte. Dette for at det skal bli enklere for lærerne å se inn i arbeidet til 

elevrådet.  

Elevrådsrepresentantene har ulike oppgaver, en av disse er å være representant i 

SMU.  

  

Videre forteller elevrådet litt om trivselsprogrammet. I storefri har vi trivselsledere 

valgt i de ulike klassene, som leder fellesleker. Dette er for å fremme inkludering 

og gode vennskap. Elevene mener at dette er et godt tiltak, som de ønsker å 

fortsette med.  

Vennskapsuken er på begynnelsen av skoleåret. I vennskapsuken har klassene et 

ekstra fokus på inkludering og positive relasjoner. Klassene har f.eks. hemmelig 

venn og felles-leker. 

  

Sak 

8/17 
Spørsmål fra trivselsgruppa i FAU drøftes. 



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:  

 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 

  

Sak 

9/17 
Planlagte trivselsfremmende tiltak vår 2018 - Sak flyttes til neste møte, 

torsdag 18. 1. 17.  
 Ryddekampanje 

 Kanonballturnering 

  

Sak 

10/17 
Eventuelt 

 

 

Kristin Johanne Haavind  

  
 

 

 

 


