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Forfall: 

 

 

Susanne Skeide (elev)         

Tone Dyrhaug (foresatt 8.trinn)     

Gunnhild Straume Rønnestad (foresatt 9.trinn)  

Beret Vorren (lærer)                          

Randi Høgh (avd. leder)     

             

Iben L'abbeè-Lund (elev)    

Lene Furuli (politisk)              

Marius G Rekstad (lærer) vara              

Anders Gjengedal (rektor)           

Møtested: Fryd, møterom v administrasjonen 

Møtetid: 01.03.2022 16:00 

Saksbeh: RH 

 

INNKALLING TIL SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 6/22 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

Parr utvalget som har sett på hvordan korona og smittevernstiltak har påvirket 

elevene har konkludert med at barn og unge har blitt særlig rammet når det 

kommer til sosialtrening og utvikling av sosial kompetanse. Deres faglige råd er at 

skolene skal tilstrebe å kompensere for det tapte, uten mål om å ta igjen. Dette er 

bakgrunnen til at skolen har bevilget ekstra midler til klasse og 

trinnarrangementer.  

En del klasser har allerede gjennomført aktiviteter som f.eks. bowling, skogstur, 

klassefest etc. 

Det er også diskutert mulighet for trinnfester. Her kan det være aktuelt  

10.trinnsballet vil være gratis for elevene i år, og regnes som trinnets trinnfest. 

Planleggingen er i god gang, og 9.trinns foreldrene er påkoblet som hjelpere. 

 

Idemyldring på fellesskapene aktiviteter ble gjennomført. Forslag til aktivitet i 

skoletiden var f.eks. Kahoot, Frydenberg Talenter, turneringer i gymsalen i 

storefri, åpent bibliotek, turneringer etter skoletid. 

I tillegg er mentorene allerede i gang med å planlegge flere happenings og 

markering av annerledesdager som f.eks. 8.mars. 

Forslag til aktiviteter på klasse eller trinn på ettermiddag og kveld var f.eks. 

overnatting på skolen, turneringer i gymsalen, FRYD-tid, aktiviteter i samarbeid 

med Sinsenklubben.  
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Beret løfter fram at et zombifiserende element i skoledagen er bruk av 

mobiltelefon. Mange elever dukker ned i skjermen og avskjærer seg selv fra sosial 

interaksjon med medelever. En prosjektuke med mobil-detox er kanskje en ide å gå 

videre på? 

 

 

Elevrådet har organisert design og bestilling av skolegrenser. Dette har vært et 

positivt og samlende prosjekt og svært mange elever har bestilt genser. Elevrådet 

har bestemt at designen skal stå i omtrent 3 år, og etterbestilling vil gjøres de to 

neste skoleårene for elever som ikke har kjøpt genser i år.  

 

Kantina er tilbake med lunsjtilbud til elever og ansatte. Det startes også opp igjen 

tilbud om gratis skolefrokost. 

 

Det oppleves som positivt både av elever og foresatte når skolen melder på og 

deltar på stafetter og turneringer, selv om det ikke er et tilbud til alle elever er 

dette med å bygge fellesskapsfølelse og stolthet. Skolen stiller med et lag på 

hvert trinn i årets Tine-stafett på Bislet. 

 

Sak 7/22 Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

Skolen er nå tilbake til ordinært renhold. 

Det har vært vannlekkasje fra taket/lufteluker ved kunnskapstrappa i 

fellesområdet. Det ble raskt oppdaget og utbedret. 

 

Sak 8/22 Eventuelt 

   

Nå når skolen er tilbake på ordinær timeplan ser vi at det er utfordringer med 

forseintkomming. Dette gjelder både ved oppstart av dagen og etter friminutt. 

Susanne ser også at det har begynt å utvikle seg en kultur der det ikke er flaut å 

komme for seint, men at noen tvert imot liker å få den ekstra oppmerksomheten.  

Skolen vil sende ut en felles informasjon til foresatte om forseintkomming og bruk 

av usunn mat/godteri/brus i skoletiden. Det vil også bli gjort påminnelser til alle 

elever om ordensregler og hva som forventes.   

 

Møtekalender skolemiljøutvalget: 

Tirsdag 07.06.2021 

 

 


