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Møtereferat 

 

 

Til stede:            Hege H. Storhamar (foresatt), Helga Pedersen (foresatt), Thea Ullhaug Pope 

(politiker), Sjur Pettersen (lærer), Zahra Shah (elev), Sigrun Skrøvset (inspektør) 

Forfall: Torbjørn Wulfsberg (elev) 

Møtegruppe: SMU – skolemiljøutvalget  

Møtested:  Jordal skole, møterommet i 3. etasje 

Møtetid: 17.01.19 kl. 16.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Neste møte: 14.mars kl. 16.00 

 

 

Sak 1/19:  Konstituering av SMU og gjennomgang av veileder for SMU 

Sigrun velges som sekretær som også kaller inn til møter.  

  

 Formål – gi skolen råd om det fysiske og psykososiale miljøet. Har ikke vedtaksrett, 

men kan komme med forslag. Kan også be om tiltak. Får med elever, foresatte, 

lærere og politikere og sikrer slik bred brukermedvirkning.  

 

Sak 2/19:  Uteområdet  

Anbudsrunden er trolig ferdig i mars, men Sigrun ber om innsyn i anbudsrunden på 

vegne av SMU. Anslått at uteområdet skal stå ferdig innen desember 2019. 

 

 Søke DNB sparebankstiftelsen februar 2020. 

 

Sak 3/19:  Gjennomgang av HMS årsrapport og elevundersøkelsen.  

Skolen har gode HMS-rutiner. Elevundersøkelsen viser at Jordal ligger over eller på 

Oslosnittet, men skårer 0,1 under faglig utfordring og utdanning og 

yrkesveiledning. Faglig nivå på Jordal er spredt, og det kan være vanskelig å 

tilpasse undervisningen til alle. Vi skårer høyt på praktisk opplæring og . 

  

 Rådgiver sitter ute i gangen for å være tilgjengelig, og har også individuelle 

samtaler med UDV-lærer og rådgiver.  

 

SMU foreslår at skolen innfører klassens kvarter for å sikre elevmedvirkning (rullering mellom 

kontaktlærerne) 

SMU foreslår at skolen viser resultatene fra elevundersøkelsen også til elevene 

 

Eventuelt 

Mat og helse – skolens kjøkken skal pusses opp i løpet av sommerferien 2019.  

Inneklima – Etter en del henvendelser fra elever, foresatte og lærere, arrangerte skolen et 

tverrfaglig møte der representanter fra Norges Astma- og allergiforbund, Undervisningsbygg og 

skolen (renhold, vaktmester, inspektør og HMS-ansvarlig) var tilstede. Konklusjonen er at 
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inneklimaet på skolen er tilfredsstillende, men det ble foreslått tiltak der en del allerede har blitt 

gjennomført. Lærerne bør følge opp at det ikke er lov til å ha på seg jakker inne.  

 

SMU støtter forslaget om solavskjerming  

  

 


