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Møtereferat 

 

 

Til stede:            Hege H. Storhamar (foresatt), Helga Pedersen (foresatt), Ali Barzinje (politiker), 

Sjur Pettersen (lærer), Mira Maria Nilsen Frey (elev), Donya Khaliqi (elev), 

Sigrun Skrøvset (inspektør) 

Forfall: Verneombud, vaktmester, helsesøster, klubben 

Møtegruppe: SMU – skolemiljøutvalget  

Møtested:  Jordal skole, møterommet i 3. etasje 

Møtetid: 20.09.17 kl. 19.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

  

Neste møte: 13.12 kl 19.00 

 

 

 

 

Sak 4/17 Skolens handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø 

Vi gjennomgikk handlingsplanen og gjorde et par små endringer. 

 

Sak 5/17 Utgikk da ingen av våre samarbeidspartnere hadde anledning til å stille opp.  

 

Sak 6/17  Foreldreundersøkelsen 

https://jordal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/foreldreundersokelsen-

2017/  

 

SMU anbefaler at det sendes felles skolesms med invitasjon til foreldremøte i tillegg til 

invitasjon på e-post (for mange svarer at de ikke får invitasjon til foreldremøter). 

Bra med miljø 

 

Lav deltakelse på foreldreundersøkelsen. Hvordan få flere til å svare? 

 Formidle tydelig at det er anonymt 

 Ledelsen og lærerne må fremsnakke verdien av undersøkelsen og at vi faktisk bruker 

dette til å sette i gang tiltak 

 Hege – får FAU-representantene til å ta opp foreldreundersøkelsen på vårens 

foreldremøter. Undersøkelsen kan gi viktige innspill til videre arbeid med skolemiljøet. 

 

Sak 7/17  Konstituering av SMU 

Alle fikk utdelt informasjon om hvordan SMU kan bidra til å skape et godt skolemiljø på 

vår skole. Sigrun ble valgt til både leder og sekretær. 

 

Sak 8/17  Videre arbeid i SMU 

Elevsamtalen er et viktig tiltak for å fremme et godt skolemiljø (skaper relasjoner, tillit, får vite 

om mulige utfordringer tidlig). Dette skal SMU følge opp.  
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SMU bør presentere seg og sitt arbeid på høstens foreldremøter 

Husregler – skal revideres på neste SMU-møte. Sjur og Sigrun får inn forslag til reviderte regler 

fra elevrådet og lærerne og tar de med til møtet. 

Uteområdet (se eventuelt) 

 

 

Eventuelt: 

Biblioteket er omgjort til et aktivitetssenter. Det er også viktig for elevenes psykososiale miljø at 

leselyst og leseglede ivaretas.  

 

Jordalfestivalen – viktig  for å gi fremtidige elever og foresatte innblikk i skolen vår. Lurt å sende 

ut skolesms med invitasjon til disse. 

 

Friminutt: Samlingssalen med bordtennis og fotballspill, aktivitetssenteret skal tilby aktiviteter. 

SMU anbefaler at skolen kjøper inn klasseballer i fotball, basketballer, sjakkspill og kortstokker.  

 

Uteområdet skaper ikke trivsel. Mye søppel og få aktivitetstilbud. Hvilke grep kan vi ta for å få et 

bedre uteområde? 

Viktig at elevene engasjeres gjennom elevrådet. For eksempel «Tegn/beskriv din 

drømmeskolegård». Forslag til endringer: Parkourapparater, bordtennisbord, skjerma sittegrupper, 

buskene kan fjernes og heller ha steinbenker eller gress. 

 

Hvor kan vi få midler? Søke om grønne midler fra kommunen (årets søknadsfrist er gått). 

Undervisningsbygg. Fra skolens budsjett. 

 

Sigrun kaller inn til møte uke 42 om uteområdet: Hege, Joachim/Halvor, Undervisningsbygg. 

 

 

    


