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REFERAT SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 6/19 Elevenes fysiske arbeidsmiljø   
 

Sak 7/19 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø 

Skolen fikk gjennom tildelt 770.000 NOK i forbindelse med U22, nå «Varme og 

trygge Osloskoler».  

 

Miljøarbeider tilsatt fra 1. mars. Mowafak vil jobbe opp mot elevenes psykososiale 

miljø. Han jobbet tidligere på Sinsen kulturhus og er godt kjent med skolen og 

mange av elevene.  

 

Seks elever fra valgfaget innsats for andre sørger nå for å holde biblioteket åpent tre 

dager i uka 8.30-9.30 samt i storefri. Elevene har fått opplæring av tidligere 

bibliotekar Jørund Nymoen.  

 

Skolen gjennomførte vinteraktivitetsdag 1. mars. Det ble tilbudt fire aktiviteter å 

velge mellom: Skøyter (Valle Hovin), aking (korketrekkeren), langrenn 

(Tonsenhagen) og gåtur (Storo til Grefsenkollen). Alle aktiviteter var gratis å delta 

på. Elevene fikk tilbud om å låne gratis utstyr fra Bua på Bjerke. Innspill: Noe 

dårlig organisert på Valle Hovin, godt i korketrekkeren. Dagen må inn i 

semesterplanen årlig. Bør legges i komiteer for lærerne.  

 

Frydenberg hadde åpen skole tre dager i vinterferien, mandag til onsdag. Lærere og 

assistenter stod for oppleggene disse dagene. Oppmøtet hadde et spenn på ca. 15-50 

elever.  

 

Skolen har nå tilbud om gratis skolefrokost mandag til fredag. Det varierer fra ca. 

30-50 elever som daglig benytter seg av tilbudet.  
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Sak 8/19  Eventuelt  
 

  Det er viktig for elevene at lærerne samkjører når prøver legges.  

Innspill: Det er viktig å skape en kultur for hvordan det gjøres på Frydenberg med 

tanke på hvor lekser legges ut, hvordan en gjennomfører turer etc. Camilla sier det 

kan søkes prosjektmidler til spesielle tiltak som utstyr til vinteraktivitetsdag.  

   

   

 

 

 


