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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon:   

23 46 85 00 

Org.nr.: 996377210 
 

Frydenberg skole Frydenbergveien 48   

 0575 OSLO   

  frydenberg@ude.oslo.kommune.no  
  frydenberg.osloskolen.no  

 

Referat SMU 

 

 

Tilstede Gro Standnes (SV)                                          gro.standnes@icloud.com 

Siv Klever (Avdelingsleder)                           siv.klever@ude.oslo.kommune.no  

Tone Anita Fairway(foresatt) 

Per-Ivar Knutsen(lærer)                                  per-ivar.knutsen@osloskolen.no   

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

Magnus Knarvik Hørnes (elev)                      Magnuk1808@osloskolen.no 

Møtested: Fryd, møterom v administrasjonen 

Møtetid: 30.08.2016 16:00 

Saksbeh: AG 

 

 

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

30.08.2016 KL 16.00 

 

Sak 15/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16/16 Skolemiljøutvalgets sammensetning 

Når nytt elevråd er valgt vil det gå ut nytt medlem til SMU derfra. Elevmedlemmet 

Emilie Akosua Fjeldstad har flyttet. 

 

Sak 17/16 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

Salto-midler til forebyggende arbeid i elevmiljøet brukt til å etablere DEMBRA og 

Drømmeskole. Målet er å bygge en vi kultur på Frydenberg som er inkluderende og 

gir plass for alle.   

 

Drømmeskole Voksne for barn. Skoleomfattende tiltak. Elevaktivt. Elevene på 

forrige års 9. trinn søkte om å bli mentorer. 20 elever ble valgt. 3 elevmentorer 

følger en 8. trinnsklasse. Ressursgruppe, lærere og elever følger eget program og 

sørger for lokal forankring. 

   

DEMBRA. Gir lærere verktøy for å jobbe mot rasisme, antisemittisme og 

antidemokratiske holdninger. 

Konkrete aktiviteter, speeddating, konkurranser, spiser sammen med 8. 

trinnselevene.  

 

Vedtak §9A-3 skoleåret 2015/2016 

Ett vedtak 10. trinn 

Fire vedtak 8. trinn 

Vennskap, klassebytte, utestenging, krenkinger. 

 

Psykisk helseplan 

Planen ble lagt frem og gjennomgått. Planen vil tas med ved seinere møter. 

Beskriver målsettinger og aktiviteter skolen følger gjennom skoleåret. 
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Planen er i seg selv ok, men representanten Standnes understreker betydningen av å 

beskrive hvordan skolen arbeider for å ha et rolig og trygt arbeidsmiljø i 

klasserommet. 

Planen vil evalueres våren 2017.  

 

Bråk i klasser fra elevundersøkelsen kan for elever være problematisk og gjøre at 

arbeidsmiljøet oppleves som utrygt.    

 

Sak 18/16  Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

  Ombygging KRØ-sal ferdig i løpet av 14. dager. Støydempingstiltak. 

 

Sak 20/16 Møtekalender skolemiljøutvalget 

Forslag datoer: 29. november, 17. januar, 7. mars, 13. juni 

 

 

  

   

 

  

 

 

Velkommen! 

 

 


