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Omar Khan (elev)                                       
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Møtetid: 

Frydenberg skole 

Frydenbergveien 48 

0575 OSLO 

 

Tirsdag 7.mars kl.16.00 

 

Referent: 

 

Siv Osaland Klever 

  
 

 
 

REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE 
 

Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og referat 

  

   

Sak 11/17 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

  Orientering ved avdelingsleder 

 

- Status elevmentorer  
Årets dyktige elevmentorer er takket av med bowling og pizza.  

Nye mentorer er plukket ut. 

Det var mange gode søkere, så man ble nødt til å avslå søknad fra gode 

kandidater da kun 18 stykker kan bli elevmentorer. 

 

- Status Dembra  

SALTO og Aktiv vil sammen med skolen arrangere "Bli kjent dag" for de nye 

8. klassingene med foreldre. 

SMU inkluderes i mail ang. dagen. 
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SMU presenteres i trappa på felles foreldremøte sammen med helsesøster og 

rådgiverteamet. 

SMU er tilstede under middagen på "Bli kjent dagen". 

SMU skal til høsten presenteres for FAU og elevrådet. med oversikt 

medlemmer og deres mailadresse. Innspill fra Gro Standnes. 

- Skolen anbefales å ta kontakt med Kristin Odemeier som er en kapasitet på 

temaet som ligger under Dembra. 

 

- Info om foreldreundersøkelsen 

- Helsesøster må vi få synliggjort mer. 

Forslag: 

1. Kan helsesøster opprette Instagram konto? Eks. ta et bilde i uka hvor hun 

forteller om et emne som er av interesse for ungdommene og som vil nå 

mange. 

2. Helsesøsters halvtime i matfriminuttet der hun inviterer gjester til å holde 

foredrag om aktuelle ting. 

 

 

Sak 12/17  Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

- Statlig tilsyn 12.06. 

Gått gjennom våre rutiner – hvordan vi tar vare på bygget. 

Sjekker så som at det ikke er fukt eller radon. 

Vi får merknad/avvik på renhold. 

Skolen følger hele tiden opp renholdsfirmaet. 

Ferdige rapporten kommer til høsten. 

 

 

Eventuelt: 

- Innspill fra Gro Standnes: 

Forslag til vedtak sak 11/17 – se sak 11/17. 

- Forventninger til hvordan SMU jobber; 

 Bruke veiledningen fra Udir fra høsten av.  

Se vedlagt lenke: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-

skole-samarbeid/foreldrerepresentanter/ 

- SMU ønsker oversikt over hva som blir tatt opp på klassenivå på 

foreldremøtene ang. elev- og foreldre undersøkelsen. 

- Forslag om at vi sender ut referatene tidligere etter møtene mens vi fremdeles 

har møtet klart i minne. 

 

 
 

Neste møte: 5. september kl. 16.15. 
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