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Referat SMU 

 

Til stede Magnus Knarvik Hørnes (elev)                   Magnuk1808@osloskolen.no)                        

Silje Sletholen(lærer)                                   Silje.sletholen@osloskolen.no 

Gro Standnes (SV)                                       Gro.standnes@hioa.no 

Cathrine Mortensen(Avd.leder)              Cathrine.Mortensen@ude.oslo.kommune.no  

Tone Anita  Fairway   (foresatt)                  tone.fairway@gmail.com 

Barbro Figved (foresatt)                              barbro.figved@live.no 

Emilie Akosua Fjeldstad (elev)                   Emfja001@osloskolen.no 

Møtested: Fryd, møterom v administrasjonen 

Møtetid: 01.03.2016 16:00 

Saksbeh: CM 

 
REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

01.03. 2016 KL 16.00 

 

 

Sak 7/16      Godkjenning av innkalling og saksliste. 

         Innkalling og saksliste ble godkjent. 

   

 

Sak 2/16      Konstituering av skolemiljøutvalget 2016 

                     Skolemiljøutvalget ved Frydenberg skole ble konstituert. Alle medlemmer til stede. 

     

Sak 4/16      Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

         Det ble gjort rede for skolens oppfølging av Elevundersøkelsen. Det har blitt  

                     avholdt møter hvor lærerne etter felles fremgangsmøte har bearbeidet tallene fra  

                     egen klasse. Analyser og videre tiltak skal være gjennomgått i klassen og på alle   

                     foreldremøter. Likevel oppgir elever og foreldre at dette er gjennomført ulikt og med ulik        

                     kvalitet. Tre av skolens klasser har (i følge elevrådsrepresentant) ikke arbeidet med   

                     Elevundersøkelsen i klassen. SMU er enige om følgende: Ledelsen må kvalitetssikre  

                     etterarbeidet til Elevundersøkelsen.  

    

  

Sak 8/16       Skolens rutiner for oppfølging av opplæringslovens paragraf 9a. 

                      Cathrine redegjorde for skolen rutiner og arbeid med elevenes psykososiale miljø.  

          Det ble vist til rutiner for forebygging, avdekking, oppfølging av mobbing.  

          Skolen har en handlingsplan mot mobbing, med rutinebeskrivelser for mobbing.  

                     Denne planen må være kjent i personalet. Det kom frem i møtet at denne ønskes  

                     gjort kjent i foreldregruppen og blant elevene. Sosiallærer har gjennomgått skolens  

                     handlingsplan i FAU. Presentasjonen derfra legges ved dette referatet.  

        Det ble foreslått å opprette en postkasse eller lignende hvor elever kan legge igjen et notat  til   

        sosialpedagogisk rådgiver, slik kan man sikre at elever som henvender seg ikke blir hindret        

        av at voksne er opptatt.    

 

Neste møte er 14. juni klokken 16.00 

 


