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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 + Harald Myhre fra Undervisningsbygg 

Møtested:  Jordal skole, møterommet i 3. etasje 

Møtetid: 25.10.18 kl. 16.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

  

Neste møte:  

 

 

 

Sak 2/18: Konstituering av SMU og gjennomgang av årshjulet. Utsatt. 

 

Sak 3/18: Uteområdet 

Oppgraderingen skal være ferdig innen november 2019, forhåpentligvis tidligere. Viktig med 

brukermedvirkning, men foresatte påpeker at det er for knapp tid for å få til en grundig nok 

prosess der elevene deltar. Foresatte aksepterer at det for oss ikke er tid, men ønsker å oppfordre 

til at det ved framtidige prosjekter blir bedre planlegging for å sikre økt brukermedvirkning. 

 

Konkrete innspill fra foresatte: 

- Voltrekke i sirkel – bør ikke stå i midten, bør stå litt mer i utkanten for ikke å skape for 

mye kroppsfokus. Ønsker å oppfordre til aktiviteter som fremmer mest mulig positivt 

samspill. 

- Sittemiljøer er sentralt for oss 

- Grafittivegg ut mot Strømsveien eller mur ved parkeringsplass? Må i så fall være styrt, 

med jevnlig utbytting av malerier, ikke helt fritt. Gatekunst med profesjonelle kunstnere, i 

samarbeid med elever 

- Sjakkbord – små bord 

- Belysning viktig 

- Tribune eller lite amfi 

 

Miljø 1: 

- Stor basketballbane beholdes, men dekket skiftes ut til rød asfalt med hvite streker 

- Sittemiljø langs ved basketbanen, amfi med sitteplass på begge sider 

- Sittemiljø rundt bjørketreet 

- Der hvor sykkelstativene står, lages en liten fotballbane med den mest miljøvennlige 

kunstgresset 

- Bordtennisbord 

 

Miljø 2: 

- Bordtennisbord 

https://jordal.osloskolen.no/


2 

 

- Sjakkbord 

- Sittemiljøer både øyer for ulike personer samtidig og for grupper sammen. Er det mulig 

med letak? 

- Balanseline (en litt lettere, en litt vanskeligere) og noen andre type apparater med sittemiljø 

i nærheten 

 

 

Eventuelt 

 


