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INNKALLING TIL SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 9/19 Evaluering oppstart nytt skoleår 

Linus er elevmentor. Har brukt mye tid med 8. trinn. Liker ordningen. Har forsøkt å 

inkludere nye elever ved å blande elever fra Sinsen og Refstad. Rio holder nå på 

med Nasjonale prøver. Oppstarten har vært grei ellers. Trinnet fikk utdelt bøker 

tirsdag første uke og bokbind av skolen. 9. trinn har vært på Sjøskolen. Helle har to 

barn på skolen. 10. trinn reiste på tur første uka. Datteren på 8. trinn havnet ikke i 

klasse med venner fra barnetrinnet, men ønsker ikke bytte klasse. Helle påpeker 

viktigheten av å skape en felles «Frydenberg-kultur».  

   

Sak 10/19 Evaluering foreldremøter 

Svarprosenten på 9. trinn har vært lav. Bedre på 8. trinn. Tilbakemeldingene er i all 

hovedsak positive. Helle forteller at oppstartsamtalen på 8. trinn var frivillig dette 

året og de foresatte selv måtte gi beskjed om de ønsket et møte med kontaktlærer.  

 

Sak 11/19  Evaluering "Inkluderende skolestart" 

Noe færre foresatte møtte dette året enn tidligere år. Dagen må evalueres med de 

involverte. Bjerke har meldt seg mer på, noe som er positivt. Bjerke har også lansert 

en app «Ung i Bjerke».  
 

Sak 12/19 Elevenes fysiske arbeidsmiljø  
Renholdet i sommer har ikke levd opp til standarden en kan forvente. Det har blant 

annet blitt bonet rundt stolbenene uten at en har flyttet bordene. Rio melder at 

renholdet på toalettene er tilfredsstillende. Sorteringsgraden på Frydenberg er god, 

men kan bli bedre. Det kastes blant annet en del matavfall i papiravfallet i 

klasserommene. Det har blitt utført universell utforming av skolen i sommer.  

 

Sak 13/19 Møtekalender og møtefrekvens skolemiljøutvalget 

  Det foreslås å følge møteplanen til Driftsstyret.  

 

Sak 16/19 Eventuelt 
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Helle kan melde om at datteren hennes sier det snakkes mye om eksamen. Linus 

bekrefter at dette er tilfellet, men forteller at lærerne også prøver å berolige elevene.  

 

   

 

  

 

 


