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Referat SMU 

 

Tilstede  Magnus Knarvik Hørnes (elev)                   Magnuk1808@osloskolen.no)                        

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

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

Emilie Akosua Fjeldstad (elev)                   Emfja001@osloskolen.no 

Camilla Verdich (vara, H)                           camilla.verdich@gmail.com  

Anders Gjengedal (rektor) 

Trine Sømo Solberg, referent 

Møtested: Fryd, møterom v/ administrasjonen 

Møtetid: 14.06.2016 16:00 

Saksbeh: AG 

 

 

REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

14.06. 2016 KL 16.00 

 

 

Sak 9/16 Godkjenning av innkalling og referat. 

                        Godkjent.  

 

Sak 10/16 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø (Opplæringslova §9A-3)  
   Byrådets varsling om nye tiltak mot mobbing: 

Ny strategi om arbeid med tiltak mot mobbing. Tydeliggjør voksnes ansvar i det 

forebyggende arbeidet. Tydeliggjør skolens rolle, men også voksne rundt skolen 

som bydel og andre samarbeidspartnere.  

 

To §9A-3 vedtak fattet på 8.trinn etter jul, ser ut som det kan bli fattet to nye §9A-3 

vedtak på 8.trinn før sommerferien.  

 

Sak 11/16       Elevenes fysiske arbeidsmiljø (Opplæringslova §9A-2) 

                       Status bygg:  

Støydemping i gymsalen. Byggeier har målt resonansen i rommet. Skal sette opp 

støydempende plater på veggene. 

 

Eksamensgjennomføring:  

Må flytte eksamen neste år fra E-fløyen pga. varme og lysforhold.  Enten til D-

fløyen eller til gymsalen.  

   

  Renhold på elevtoaletter:  

  Ok, men litt grisete innimellom. Noen ganger låst fra utsiden.  

 

Sak 12/16 Skolens satsing på forebyggende arbeid 

  Samarbeid med Voksne for barn 



2 

Drømmeskolen: Elever på årets 9.trinn skal bli elevmentorer til neste år. Har blitt 

kurset og vært på seminar, fått mentoropplæring.  Skal ha en mentorrolle for de nye 

8.trinnselevene fra august. Mål: Elevene skal føle tilhørighet til skolen. 

Elevmentorene har valgfaget "Innsats for andre". 

   

Samarbeid med Holocaustsenteret og Wergelandsenteret 

Demokratiseringsøvelse. Dembra. Elever fra Frydenberg var på Utøya på seminar, 

arbeid med holdninger, tanker og ideer. Kursrekke i personalet for hvordan man 

skal takle holdninger og ytringer som er ubehagelige.  

 

Opprop Tveten:  

Elever fra neste års 9.trinn skal få mulighet til å få en dag i uken på Opprop Tveten. 

Norsk, matematikk eller entreprenørskap. Ca. 20 elever får muligheten.  

 

Sak 13/16 Samlerapport   

Tilsynskampanje med renhold og vedlikehold, samt forebygging av krenkende 

adferd i sanitæranlegg i skoler. 

 Se vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3.  

   

 Renhold av dusjer. Tilsyn av elever i sanitæranlegg: forebygging av krenkende 

atferd i sanitæranlegg. Tiltak som er satt i verk: Dusjforheng. Lærere kan si i fra til 

likekjønnede lærere/ledelse om.  

 

Sak 14/16 Møteplan skoleåret 2016/2017 

Forslag om å lage møtekalender der SMU legges i forkant av Driftsstyremøtene 

             Nytt SMU-møte 30.august kl. 16.00. 

 

 

 

Eventuelt 

   

Vel møtt! 


