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Til stede: 

 

 

 

Skolemiljøutvalget på Frydenberg skole 

 

Gro Standnes (SV) 

Tone Anita Fairway(foresatt)  

Kristin Grøntoft(foresatt)                           

Silje Therese Seierstad Sletholen(ansatt)  

Siv Klever (avdelingsleder)   

Anders Gjengedal(rektor) 
 

 

Ikke møtt:  

 

Omar Khan (elev)                                       

Irja Storvik Simonsen(elev)                       

 

Møtested: 

 

 

 

Møtetid: 

 

Frydenberg skole 

Frydenbergveien 48 

0575 OSLO 

 

Tirsdag 7.mars kl.16.00 

 

Referent: 

 

Siv Osaland Klever 

  
 

 
 

REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE 
 

Sak 06/17 Godkjenning av innkalling og referat 

  Kommentar til referat: 

Spørsmål til setningen om holdninger. Ble redegjort for. 

Elevundersøkelsen og lærernes fokus videre arbeide: 3.Ting bra, 3 utfordringer. 

SMU ønsker vi ser nærmere på klasse resultatene.  

 

SMU ønsker vi også ser på formen på foreldremøtet. Foreldrerepresentant etterlyser 

en samlet oppstart før man går til klassene for å ta opp ting som er felles. F.eks. ting 

som skjer i miljøet. A melder at sist var ønsket motsatt, men klassevis. Derfor ikke 

fellesstart nå. 

 

 

Sak 07/17 Ny sammensetning SMU 

Nytt foresattmedlem Kristin Grøntoft ble presentert. Velkommen! Nytt elevmedlem 

var ikke tilstede. 
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Sak 08/17 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

  Orientering ved avdelingsleder 

 

- Status elevmentorer  
Dyktige elevmentorer 

Nye mentorer plukkes ut i mai. 

 

- Status Dembra og Drømmeskole 

Økt oppmerksomhet på området radikalisering – men vi har ikke elever som vi 

er bekymret for. Vi jobber alle med tematikken. Skolens utfordring er 

grupperinger Refstad/Sinsen. 

Vi har fokus språk eks. hvordan vi jobber med bloggspråk og oppfølging. 

Det ble vist til siste FAU diskusjon om mobiler. Ta med inn til elevrådet 

retningslinjer rundt mobilbruk.  

 

- Info om foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres og er nå obligatorisk. Kan ta tid å få 

resultatet, men håper det er klart til smu i juni.  

Informasjon går til foreldrene, og man besvarer undersøkelsen digitalt.  

Undersøkelsen blir tatt hvert 5 år, men vi kan ta den når vi ønsker. 

Kun elevundersøkelsen er obligatorisk hvert år. 

 

- Handlingsplan for et godt psykososialt arbeidsmiljø 

Presiserer at alle voksne som jobber på skolen har en skjerpet aktivitetsplikt.  

Bl. a. hvordan vi behandler elevundersøkelsen etc.. Gjøre elevene oppmerksom 

på rettighetene man har etter paragraf 9.3. 

- Inspeksjon. Manifestet mot mobbing - hvordan alle rundt ungdommene skal 

jobbe for at de har et trygt oppvekstmiljø. Det er varslet at hele lovverket skal 

endres, fylkesmannen skal gjøre 9a.3 vedtakene. Mobbeombud i Oslo lyses nå 

ut. 

- Skolen må påregne å gjøre endringer i planene. 

 

Sak 09/17  Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

  Status ombygging grupperom  

Anders orientere om at E avdelingen gjenstår. Beslutning om ombygging er arv 

etter forrige rektor. Skolen kan nå ha delingsgrupper på 20 elever i 

grupperommene. 

 

Blir flere elever neste år. 6 paralleller på hvert trinn, totalt 630 elever. 

Kan være bra å få elever fra andre bydeler. Vi må ta inn så lenge vi har plass. Vi 

går etter første mann til mølla prinsippet. Forholder oss til ventelisten. Naboskolen 

har forrett også foran de som står på venteliste. 

Blir spennende hvordan det blir nå fremover når nye naboskoler åpner. eks. Wang 

ung. 

 

 
 

Neste møte er i 13 juni. 
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