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Møtegruppe: 

 

Til stede: 

 

 

 

Skolemiljøutvalget på Frydenberg skole 

 

Irja Storvik Simonsen (elev) 

Omar Khan (elev)                                       

Gro Standnes (SV) 

Tone Anita Fairway(foresatt)  

Kristin Grøntoft(foresatt)                           

Silje Therese Seierstad Sletholen(ansatt)  

Siv Klever (avdelingsleder)   

Anders Gjengedal(rektor) 
 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

Møtested: 

 

 

 

Møtetid: 

Frydenberg skole 

Frydenberg veien 48 

0575 OSLO 

 

Tirsdag 05. september 2017 kl.16.00 

 

Referent: 

 

Siv Osaland Klever 

  
 

 
 
REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE 
 

Sak 13/17 Godkjenning av innkalling og referat 

  Ingen innvendinger på innkalling og referat. 

   

Sak 14/17 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

  Orientering ved avdelingsleder 

 

- Ny §9a i opplæringslovea 

Gjennomgang av ny lovgiving om et trygt og godt skolemiljø. Fra 1. august 

2017 innskjerpes opplæringslovens kap. 9a, der det stilles enda større krav til 

skolens håndtering og oppfølging av mobbing. 

- Nulltoleranse mot mobbing 

- Hele skolens ansvar 

- Aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt (Følge med, varsle rektor, undersøke og 

sette inn tiltak. Skriftlig aktivitetsplan som gjelder for begge parter v mobbing). 

- Ny klageordning via Fylkesmannen  
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- Oslo kommune har fått eget mobbeombud, Kjersti Øwren. 

 

- God inkluderende skolestart 8. trinn 26.09.17 

 Kl 1100-1200: Gratis lunsj 8. trinn spiser først, for seg.  

 Kl 1200 – 1500: Klasseromsopplegg, bli kjent-aktiviteter   

Kl 1500-1630: Aktiv Frydenberg har åpent bare for 8. kl. 

 Gymsalen mellom 15 og 16  

 1645-1845: Mat og aktivitet: kantina, bydelen, SMU og FAU representanter 

deltar. 3 Storklasser (A-B, C-D, E-F), rullere mellom tre ulike steder. 40 min 

per gruppe. 1630-1720, 1720-1800, 1800-1845.  

 

- Status Drømmeskolen 

- Drømmeskolen 1 gjennomføres i uke 36 på 8. trinn med elevmentorer fra 

10.trinn. 

- Elevmentorene deltar på inkluderende skolestart  dagen med 8. trinn den 

26.09.17 

 

- Status Dembra  

- Lærerne har vært på oppstartseminar på HL-senteret 

- På fellestid og i faggruppene starter lærerne arbeidet med å implemente Dembra 

prinsippene for forebygging og våre valgte fokus (krenkelser og utenforskap) inn 

i fagplanene. 

- 01.11.17 foredrag for lærerne med Kristin Oudmayer fra Unicef Norge; 

"Krenkelser på nettet og sammenhengen mellom det som skjer i elevenes liv 

offline og online, og hvordan foreldre og lærere kan bidra til forebygging, samt 

gjenkjenne det som skjer".  

 

- Skolens psykiske helseplan  

- Blir nå revidert da lovverket den bygger på er foreldet. 

 

- Skolens regler for mobil 

- Forslag om at Frydenberg skal bli en mobilfri skole tas opp i DS. 

 

 

Sak 15/17  Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

  Vi har ikke mottatt endelig rapport 

 

Sak 16/17  Møtekalender og møtefrekvens SMU  
28. november, 16. januar, 6. mars, 12. juni. Møtene avholdes fra kl. 16-17.  

DRiftsstyret møter samme datoer fra kl. 17-18. 

 

Sak 17/17 Eventuelt 

 
 

Neste møte: 28. november kl. 16.00. 

 

 

 

 

Velkommen! 
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