
Frydenberg skole  
 

 

Osloskolen 
 
 
 

Referat SMU 

 

 

Tilstede: Iben L'abbeè-Lund - tilstede  

Susanne Skeide - tilstede 

Tone Dyrhaug - tilstede 

Gunnhild Straume Rønnestad - tilstede  

Beret Vorren - tilstede 

Lene Furuli - tilstede 

Randi Høgh - tilstede 

Møtested: Fryd, møterom v administrasjonen 

Møtetid: 09.11.2021 16:00 

Referent: RH 

 

REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 34/21 Årshjul for foreldresamarbeid – sosial kalender   

Årshjul er gjennomfåtti FAU, men det er ikke utpekt ansvarlig blant foreldrene for de ulike 

arrangementene. Det kan derfor bli ulikt hvordan trinnene og klassene klarer å planlegge 

og gjennomføre sosiale aktiviteter utover det som skjer i skoletiden. SMU oppfordrer FAU 

til å ta dette med i evaluering og arbeid med årshjulet videre. 

 

I august ble inkluderende skolestart gjennomført for 8.trinn. Dette opplevde både ansatte, 

elever og foreldre som nyttig og vellykket.  

I september var det temaforeldremøte med MOT. Det var representanter fra alle klasser, 

unntatt en. De som møtte syntes det var interessant og nyttig, men det var dessverre ikke 

mer enn rundt 30 foreldre tilstede. De som møtte opp kunne ønsket seg en bedre 

informasjon og oversikt over hvordan MOT arbeidet ser ut for elevene på skolen. Dette tar 

vi med oss og prøver å få inn i programmet for inkluderende skolestart. 

Frydenberg var også heldig å få et av fem kulturfestarrangement i regi av mini-øya og den 

kulturelle skolesekken. Det var konsert, bokbad og ulike wor-shops. En festdag hvor vi 

endelig var hele skolen samlet igjen.  

 

Noen klasser på f.eks 9.trinn har hatt klassearrangement som spillkveld. Dette opplevdes 

som veldig byggende og bra for klassemiljøet, særlig godt etter å ha hatt oppstart av 

8.klasse via teams.  

Elevene presiserer at det hadde vært fint om de kunne få si hva de ønsker av 

arrangementer, så kan foreldrene organsiere og gjøre jobben. 

 

Det var usikkerhet i hvor godt forankret årshjulet var hos klassekontakter. Skolen sender 

derfor dette ut igjen via lærerene. 
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Årshjul ligger på skolens hjemmeside: 

https://www.frydenberg.osloskolen.no/siteassets/nyhetsvedlegg/arshjul-for-

foreldredeltagelse-og-fastlagte-arrangement-2021-2022.pdf  

 

Sak 35/21 Prosjekt "Ung på Løren" 

Skolen informerte kort om proskjektet "Løren – de unges drømmebydel." 

Et prosjekt hvor 18 ulike aktørere ermed som partnere, og Frydenberg elever og ansatte 

har vært hentet inn som bidragsytere ved å delta på tenke work-shop.  

De er nå i forporsjektfase og ti ungdommer har fått deltidsjobb som bidragsytere for å 

avdekke behov og teste ut ulik aktivitet og muligheter på Løren. Noen av våre elever og 

tidligere elver er del av dette ungdomsteamet. 

 

Vi ser fram til å se hva som kommer ut av prosjektet, og håper på mange gode 

møteplasser og tilbud til Lørenungdom fremover. 

 

https://www.paadriv.no/prosjekt/loren-en-drommebydel-for-unge 

 

Sak 36/21 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø  

Elevrepresentantene sier det er bra på Frydenberg. Det oppleves som de har mye frihet, 

noe som kan være både bra og slitsomt. For eksempel i forhold til mobilbruk, dette kan 

misbrukes av enkelte. Det er også fint å bruke kantina og bli kjent på tvert av klasser og 

trinn. Det samme gjelder for enkelte valgfag som jobber på tvers.  

Kantina og midtskipet er et fint samlende sted for elevene. Innimellom kan det være mye 

aktivitet som generer støy. Det er positivt at det er stor plass så det er rom for alle. Selv 

om det kan bli noe trengsel ved skap og toaletter. 

Det kan også oppleves at elevmiljøet er litt delt i ulike gjenger som har ulike interesser. 

Det at noen prøver å være kule kan være litt stressende. 

 

Skolens miljøteam har tilbud om leksehjelp og aktiviteter (FRYDtid) mandag-torsdag etter 

skoletid. Det er godt besøkt, særlig av 8.trinnselever.  

Elevene forteller at det kan være krevende å konsentrere seg om lekser, når andre elever 

er tilstede for å "henge" og ha fritid. Dette er miljøteamet klar over, og prøver å dele 

lekser til kantina og aktivitet til biblioteket. Det er ikke alltid det lykkes like godt. 

 

Elevrådet har etterlyst temauke rundt psyisk helse. Det er også på planen å ta opp igjen 

arbeidet med holdningskampanje knyttet til språkbruk og trakassering. Dette ble initiert 

av elevrådet og SMU forrige skoleår, men kom ikke helt i gang pga smittesituasjonen. 

Elevrepresentantene i SMU bekrefter at dette er et behov da det fremdeles er en del 

homofobe kommentarer f.eks. rådgvier har bestilt inn besøk og holdningsarbeid fra skjeiv 

ungdom. Det er viktig at det er god kompetanse i de som skal hjelpe oss med tema da vi 

opplever at det er flere elever som har flytende kjønnsidentitet nå enn for bare noen år 

siden. Det er viktig hvordan vi snakker sammen om disse temaene, og hvor ungdom kan 

henvende seg for individuell hjelp og rådgiving.  

 

 

 

https://www.frydenberg.osloskolen.no/siteassets/nyhetsvedlegg/arshjul-for-foreldredeltagelse-og-fastlagte-arrangement-2021-2022.pdf
https://www.frydenberg.osloskolen.no/siteassets/nyhetsvedlegg/arshjul-for-foreldredeltagelse-og-fastlagte-arrangement-2021-2022.pdf
https://www.paadriv.no/prosjekt/loren-en-drommebydel-for-unge
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Sak 37/21 Elevenes fysiske arbeidsmiljø   

Smitteverntiltakene er borte, men vi beholder håndspriten. 

 

Møtekalender skolemiljøutvalget: 

Tirsdag 11.01.2021   

Tirsdag 01.03.2021   

Tirsdag 07.06.2021 


