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INNKALLING TIL SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 17/19 Elevenes psykiske arbeidsmiljø 

Elevundersøkelsen 

 

Linus kan fortelle at 10D har gjennomgått elevundersøkelsen i klassen med lærer. 

Han forteller at klasen scorer godt på trivsel.  

Rio mener skolens utforming gjør at det er lett å komme i kontakt med medelever.  

Linus tenker at elevene selv kan komme med initiativ til hvordan å bedre 

hverdagen.  

Rio sier litt om hva som ble tatt på Elevrådskonferansen.  

Helle trekker fra alternative vurderingsformer som kan erstatte den tradisjonelle 

prøven.  

Alexander mener skolen har litt å jobbe med når det gjelder elevmedvirkning. Det 

er ønskelig å få inn noe knyttet til undervisning på elevrådsmøtene.  

Rektor sier at skolen scorer godt på trivsel blant elevene.  

Det har blitt tatt opp på plangruppeseminar at elevsamtalen i større grad skal brukes 

til å kartlegge elevenes sosiale nettverk, og for å kunne avdekke mobbing og 

krenkelser.  

Rektor ytrer bekymring for elever som svarer at de ikke har kontaktet en voksen i 

tilfeller de har blitt mobbet.  

Linus sier at hans klasse i stor grad har fått lov til å påvirke vurdering i ulike fag.  

 

Helle refererer fra forrige ukes FAU-møte hvor enkelte foresatte sier at det har 

kommet tilbakemeldinger fra elever om at de går i «skolens verste klasse».  

 

Rektor forteller at det har vært en spesiell høst på Frydenberg, og at dette kan ha 

påvirket tallene i elevundersøkelsen.  
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Sak 18/19 Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

  Renhold 

Rektor forteller at skolen har fått inn et nytt renholdsfirma dette skoleåret. Han 

mener kvaliteten har dalt. Helle spør om skolen har vurdert egne renholdsansatte. 

Hovedrent kommende sommer vil bli gjennomført i høyden fra tre meter og 

oppover.  

 

Sak 19/19  Eventuelt 

   Skolen har åtte års jubileum i februar. 

 

 


