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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) 
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Møtested: 

 

 

 

Møtetid: 

Frydenberg skole 

Frydenbergveien 48 

0575 OSLO 

 

Tirsdag 28.november 2017 kl.16.00 

 

Referent: 

 

Silje Sletholen  

  
 

 
 
REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE 
 

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og referat 

  Ingen innvendinger på innkalling og referat. 

   

Sak 21/17 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

- Orientering om hendelser – slåssing i skoletiden og på skolevei 

o Det ble avklart med FAU om å sende sms hjem til alle foreldre og 

informere om hendelsene Det er bla. kommet elever utenfra som har noe 

uoppgjort med våre elever.  

o Skolen setter inn ekstra inspeksjon, involverer politiet, skjermer elevene 

som er utsatt, tar kontakt med skolen de andre elevene kommer fra.   

o Rektor har også snakket med de fleste klasser 

o Elevene har forskjellig syn og opplevelse av hva som foregår av 

slåssing.  

o Bydelen vil kartlegge miljøet rundt Løren t-bane etter 

ettermiddag/kveld. 
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Innspill: 

- Vurdere å sette av tid der lærere, elevrådet og foreldre kan møtes   i etterkant av 

elevundersøkelsen. Samlet forum, hvor en har noen tanker om hva som er tema. 

- Elevene foreslår at det kan være andre aktiviteter i storefri for å holde de på 

skolen (skolen forteller at elevrådet jobber med noe, innsats for andre gjør det, 

lån av spill blir satt i gang igjen) 

 

Samtalen gikk også over til punktet som var kommet opp på eventuelt som gjaldt 

narkotika i skolegården fra i fjor. Skolen samarbeider med politiet i disse sakene. 

Teamet for vårens foreldremøte er bla.  Rus, i samarbeid med bydel og politi.  

 

Spørsmål om det finnes noe for de elevene som ikke fungerer på skolen, og det 

finnes andre alternativer?  Kommunen har enkelte tilbud. Krever samarbeid med 

hjem og elev. Tilbudene blir forsøkt benyttet av skolen. 

 

- Evaluering «Bli kjent dag» på 8.trinn, utsettes til senere 

 

Sak 22/17  Elevenes fysiske arbeidsmiljø  
Tilsyn fra bydelen etter forskrift for miljørettet helsevern – utsettes til senere 

 

Sak 23/17 Eventuelt 

- Narkotika, bruk og salg. Håndteres i samarbeid med politi og barnevern. 

- En klasse på 9.trinn der det kan være spørsmål om å følge opp klassemiljø med 

ekstra ressurser 

 
 

Neste møte: 16. januar kl. 16.00 

 

 

 

 

  

 


