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Møtereferat 

 

 

Til stede:            Helga Pedersen (foresatt), Zahra Shah (elev), Torbjørn Wulfsberg (elev), Sigrun 

Skrøvset (inspektør) 

Forfall: Dana Ali Barzinje (elev), Thea Ullhaug Pope (politiker), Sjur Pettersen (lærer), 

Hege H. Storhamar (foresatt), 

Møtegruppe: SMU – skolemiljøutvalget  

Møtested:  Jordal skole, møterommet i 3. etasje 

Møtetid: 29.04.19 kl. 15.45 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Neste møte: 28. mai kl 16-17 

 

 

Sak 4/19:  Uteområdet 

Gjennomgang av tilbud fra utbygger etter anbudsrunden. SMU har følgende innsigelser/ 

kommentarer: 

Miljø 1: 

- SMU ønsker å ha sittegruppe rundt bjerketreet 

- SMU ønsker å ha et slags amfi der skolen kan samles i retning basketballbanen, 

både for å gjennomfører turneringer, men også diverse samlinger da skolen 

ellers har få muligheter for dette 

Miljø 2: 

 

- SMU ønsker at fotballbanen flyttes til gressplen ved sløyden slik det 

opprinnelig var tenkt. Grunnen er at man da kan bruke fotballbanen uten å 

forstyrre andre som har undervisning, unngå å treffe vinduer, det er også mer 

inkluderende plassering slik at alle trinn er velkomne på banen. 

- SMU ønsker å utvide aktivitetsplassen i miljø 2. I tillegg til balanselinene 

ønsker vi noe a la hinderløype, i stedet for volta i sirkel. 

 

SMU forstår at budsjettet er begrenset og at vi får gjøre mest mulig nå, men også huske på å søke 

DNB sparebankstiftelsen for å få på plass flere sittegrupper og aktivitetetssoner på sikt. 

 

Sak 5/19:  Kameraovervåking  

  Skolen har kameraovervåking av utsiden av skolens bygning utenom skoletid. 

Skolen rapporterer selv at de har merket nedgang i hærværk på skolens område 

siden kameraene ble installert. Politiet har også fått tilgang til noen videoer som har 

hjulpet dem med oppklaring av saker. 

 

SMU ønsker å fortsette med kameraovervåking så lenge restriksjonene for bruk overholdes og er 

betrygget av at skolen må søke om fortsatt bruk av kameraovervåking ved senere anledninger. 

Skolen bør informere elever og ansatte om dette. 

 

Eventuelt 
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