
SMU, onsdag 6.3. kl. 17.00-17.50 
  

Til stede:  

Anna 4c 

Marylinn 4d 

Moritz 5a 

Julian 5b 

Ludvig 5c 

Bjørn Olav Korsnes, ansatt 

Tove Rikheim, politisk representant 

Kristin Johanne Haavind, inspektør 

  

Fraværende:  

Tone Meldalen, foresatt 

 Fabian 7b, elevrådsleder 

  

Møtegruppe:    SMU 

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

Møtetid:     

Telefon:    23466100  

  

Sak 

1/19 
Godkjenning av agenda 
  

Sak 

2/19 
Ryddekampanje og kanonballturnering (Elevrådet informerer) 

 Status ryddekampanje  

 Status kanonballturnering 

  

  

 Elevene ønsker at lærerne minner elevene på rydding hver uke. Elevene ønsker at 

de slaø sette av tid til rydding av klær og sko.  

  

Sak 

3/19 
Trivselsledere  

 Hvordan bidrar dette til inkludering i friminuttene? Hva kan vi gjøre 

bedre/videreutvikle?  

  

Bruk av trivselsledere på skolen er positivt og bidrar til at flere elever er med i 

lek.  

For å få med flere elever i trivselslek tenker elevene at elevrådsrepresentantene 

kan minne klassen på lekene før storefri. 

Plan for TL med delt friminutt ligger ute.  

  

Sak 

4/19 

Elevmedvirkning 
  

Vi drøftet disse spørsmålene i SMU, og i elevrådet påfølgende dag.  

  
1. Hvilke saker som omhandler skolehverdagen din får du være med å bestemme? 

  



Elevene svarer at de av og til får valg, men at det er læreren som setter standarden. Valgene 

de får kan dreie seg om alternative oppgaver, velge om de ønsker å bruke iPad, eller ark 

ved skrivearbeid. Elevene sier at de får være med å bestemme fremdriften i fagene i 

mentor(tilpasset opplæring) Bestemme hvilken bok de skal lese i klassen, og noen ganger 

velge lekser. Lage tankekart før presentasjon og lage kriterier sammen.  

De nevner også valg av løsningsmetoder i matematikk, opplegg i gym/fysak og å velge 

aktiviteter i Mitt valg-økter.  

  

  

2. Hvordan vil du beskrive en skole der elevene blir tatt på alvor? 

  

Elevene trekker frem at læreren legger til rette så elevene får utfordringer på sitt nivå som 

viktig. At lærerne tar hensyn til det elevene sier i konflikter og krangler. Elevene sier at de 

føler at de blir tatt på alvor her på Bekkelaget, men at det er spesielt viktig at de har noe å 

gjøre i timene. Dersom de ikke har noe å gjøre blir det uro. De ønsker også at lærerne skal 

informere assistentene bedre, slik at de kan svare på hva elevene skal gjøre når de er 

ferdige.  

Det er viktig at det finnes motiverende ekstraoppgaver i klasserommet. Kan dette ligge 

klart i en boks, som alle vet hvor er?  

  

  

3. Har du forslag til hvordan elevene kan være mer med på å bestemme? 

Et forslag er at det legges opp til stasjoner i klasserommet hvor elevene kan velge oppgaver 

på de ulike stasjonene. Elevene ønsker også å få valg mtp. ekstraoppgaver.  

  

  

  

  

Sak 

5/19 

Motivasjon  
  

Vi drøftet disse spørsmålene i SMU, og i elevrådet påfølgende dag. Elevenes svar blir bli 

presentert for lærerne.  

  

Elevene legger stor vekt på praktiske oppgaver og samarbeid når de diskuterer hva som 

gjør at de blir motivert på skolen. Mtp. utfordring i fagene er det tilpasset opplæring og 

veiledning av læreren som står i sentrum.  

  

  
Hva gjør at du blir motivert på skolen? 

  

  

 Ute, stafett, lek som har faget å gjøre 
 Liker å jobbe med noe jeg forstår 
 Jeg tenker på videre utdannelse - blir motivert av å gjøre mitt beste for å lære mest 

mulig 
 Samarbeidsoppgaver 
 Praktiske oppgaver, og aktiviteter ute 
 Lære gjennom å leke/spille 
 Eksperimenter 
 Poeng på oppgaver  
 Konkurranse med samarbeidsoppgaver 

  

  



Hvordan kan du utfordres bedre i fagene?  

  

 Læreren må veilede hvilke oppgaver vi skal jobbe med. Oppgavene må være tilpasset 

vårt nivå 
 Utfordringsoppgaver 

  

Etter timen; skrive på en lapp hva som var lett og hva som var vanskelig - lærer tilpasser 

  

  

  

  

  

Sak 

6/19 
Eventuelt 
  

Vil SMU-medlemmer ha innkalling til DS? Elevrådet vil få innkalling til DS-møter. 

To representanter vil få mulighet til å møte, dette trenger ikke å være de samme 

hver gang.  

  

Neste DS-møte; 22.mai kl. 18.00-19.30.    

  

 


