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REFERAT FRA SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 28/21 Evaluering oppstart nytt skoleår 

Skolen fikk starte på grønt nivå. Dette betyr at både kantine og fellesområder nå er 

tilgjengelig for elevene. Skapene er også tatt ig bruk igjen, her har det blitt gjort en 

ommøblering som har tatt bort "blinde flekker". 

Det har vært gjennomført inkluderende skolestart på 8.trinn, her var det svært godt 

frammøte og god stemning. Mange klasser på 10 trinn, og alle klasser på 8.trinn har 

gjennomført skoleturer med overnatting. De fleste klasser har hatt ekskursjoner og 

dagsturer. 

Susanne og Rasmus forteller om en positiv start med motiverte klasser som synes det er 

mye bedra å være på skolen enn på hjemmeskole. 

Lærere og foreldre opplever også at oppstarten har vært god. 

 

Sak 29/21 Evaluering foreldremøter 

Det er gjennomført foreldremøter for alle klasser. Det har vært jevnt over godt fremmøte 

på møtene, noen klasser med bedre oppmøte enn andre.  

Foresatte og lærere synes det var hyggelig å kunne møtes fysisk, og det var jevnt over god 

energi.  

 

Sak 30/21 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø  

Skolen er med i Drømmeskolen (foreningen voksne for barn) og har Mentorordning som 

bærebjelke for en trygg og god overgang mellom barneskole og ungdomsskole. Det er 19 

mentorer fra 10.trinn som er med og samarbeider med lærere og elever på 8.trinn. de er 

kommet godt i gang.  

Skolen var for første gang med i MOTprogrammet foregående skoleår. Planer ble 

ikke gjennomført grunnet smittevernsnivå, men nå legges det opp til å tette hul og 

være a jour for 8. og 9.trinn i løpet av dette skoleåret. Det er engasjert en ekstern 

MOT coach for å bidra med dette. 
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Skolen vil også gå i gang med delprogrammet Skolen som samfunnsbygger, med 

kurs og informasjonsmøte 13.sept.21. 

 

Planer for høsten er også en Frydenberg kulturfest og Internasjonal uke inkludert OD-

dagen. I forbindelse med valget vil det også bli politisk debatt og skolevalg.  

Alt dette er imidertid avhengig av til enhverid gjeldende smittevernsnivå. Det er krevende 

å planlegge når det er mye usikekrhet rundt dette. 

 

Det er også planlagt at skolen skal ha med seg tre elever til demokratiopplæring på Utøya 

i høst. Undervisningsopplegg i klassene vil i etterkant gjennomføres i 10.klasse.  

Foresatt Helle tipset også om at det er mulig for skolen å booke plass for dagsopplæring 

for klasser på Utøya, dette er gratis, men reise må betales av skolen. 

 

Elevene, Rasmus og Susanne, mente det er god trivsel på skolen. Det er ikke mange som 

går alene, det ser ut som om de fleste har funnet sin plass. 

 

Sak 31/21 Elevenes fysiske arbeidsmiljø  

Det er nå ikke ekstra renhold i forhold til korona da skolen er på grønt nivå. Elevene 

opplever likevel at det jevnt over er godt renhold.  

Det oppleves også som at det ikke er mye hærverk, og at skolen blir tatt vare på.  

 

Sak 32/21 Møtekalender og møtefrekvens skolemiljøutvalget 21/22 

Møteplanen følger plan til Driftsstyret.  

  Tirsdag 9.11.2021  kl.16:00 

Tirsdag 11.01.2021  kl.16:00 

Tirsdag 01.03.2021  kl.16:00 

Tirsdag 07.06.2021 kl.16:00 

 

Sak 33/21 Eventuelt 

Vi takker Helle for samarbeidet da hun nå går ut av SMU.  


