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Tilstede: Rio Palmgren Nilsen(elev)                   ripaa001@osloskolen.no 

Linus Johan Høven (elev)                    lihoa001@osloskolen.no 

Helle Solberg (foresatt)                        helle0812@osloskolen.no 

Erlend Markussen (lærer)                    ermaa007@osloskolen.no 

Alexander Westheim (avd. leder)       alexander.westheim@ude.oslo.kommune.no 

Anders Gjengedal (rektor)                   anders.gjengedal@ude.oslo.kommune.no 

Møtested: Fryd, møterom v administrasjonen 

Møtetid: 09.06.2020 16:00 

Saksbeh: AW 

 

Forfall: Lorraine Wedlog, Lene Furuli 

 

INNKALLING TIL SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

 

Sak 20  Elevenes psykiske arbeidsmiljø 

Hjemmeskole:  

Linus synes det har variert i fagene ut fra hvor gode oppgavene har vært, hvor 

sosiale oppgavene har vært i form av samarbeid. Det har vært lite samarbeid i 

fagene han har vært en del av. Linus mener han i det store og det hele ville lært mer 

om han var på skolen.  

Erlend har funnet det utfordrende å treffe alle elevene.  

Anders ser tilbake på 13. mars da skolen stengte. Dette var noe nytt for både elever 

og de ansatte på skolen. Mange av skolens elever har blitt fulgt opp fysisk gjennom 

perioden ved møter ukentlig med miljøarbeider, assistenter og lærere. Anders har 

hørt om lite tendenser til mobbing eller ubehageligheter mellom elever i bruken av 

Teams.  

Helle melder om at lista ble lagt i høyeste laget i starten. Det sosiale i faget ble 

krevende for mange av elevene. Utviklingen i form av muligheter innenfor Teams 

har vært god i enkelte fag, men dette har variert i en forholdsvis stor grad. Helle ser 

det som hensiktsmessig at skolen evaluerer hvordan vi tar i bruk Teams i 

fortsettelsen.  

Rio synes hjemmeskolen til tider var krevende fordi han måtte sitte alene med 

oppgavene. Han sier Teams har vært enklere å ta i bruk enn Its Learning.  

   

Sak /20 Elevenes fysiske arbeidsmiljø 

Smittevern: Hver klasse er nå knyttet til ett klasserom i løpet av skoledagen. 

Trinnene har ulik oppstart hver dag nå. Smittevernreglene knyttet til «gult lys» er 

de vi forholder oss til nå. En egen renholder er leid inn for å gjøre rent på huset i 

løpet av dagen.  
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Sak /20 Eventuelt 

  Helle er glad for at vi får til vitnemålsutdeling med foresatte på Frydenberg.  

   

 

 

 


