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Referat til Skolemiljøutvalg (SMU) møte 

 

 

Tid: Onsdag  21.03.17 kl.16.00 

Sted: Ammerud skole, 3 etg (glassburet) 

 

Tilstede:  

Samuel - elevråd 

Erling - elevråd 

Susanne - elevråd 

Vibeke Sowe - FAU- representant 

Kasja Wiull-Gundersen – FAU-representant 

Frode Englund – Driftsstyre representant 

Christer Sundby – Leder for Aktivitetsskolen 

 

Saker: 

 

 Informasjon  

Ammerud Talenter 

Susanne fra elevrådet informerte om Ammerud Talenter. Elevrådet lurer på om det er muligheter for 

at de kan være meddommer på finalen? Elevrådet ønsket at informasjon underveis i konkurransen ble 

lagt på info-skjerme omkring på skolen. FAU-representantene mener det blir viktig å evaluere talent 

konkurransen.  

 

- Christer tar med forslaget fra elevrådet videre til skolens ledelse vedr. elevrådet 

som meddommer. 

- Christer drøfter forslaget om å legge ut informasjon underveis i konkurranse med 

skolens ledelse.  

 

Skole-hjem samarbeid  

Informasjon om samarbeidsgruppen, som består av Kiet og Lene (skolens ledelse) og to FAU-

representanter. Samarbeidsgruppe vil møtes 4-6 ganger i året.  

Målsettingen er å få til en tettere og bedre dialog mellom skoleledelsen og FAU. 
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 Oppfølgning av Elevundersøkelsen  

Gjennom gang av tiltak vedr. toalettene på skolen. Toalettene blir vasket to ganger daglig. Det blir 

kjøpt inn skilt på toalettene, skille mellom gutte- og jentetoaletter. Lærere er tett på elevene, spesielt 

på småtrinnet. Skolen arbeider systematisk for å bedre situasjon. 

 

Vedr. mobbing forteller elevrådsrepresentantene at det har blitt en bedring. Kort informasjon vedr. 

skolens aktivitetsplikt, og dens saksgang.  

 

 Holdninger og språkbruk 

Elevrådet gir uttrykk for at lærere har ulik toleranse på stygt språkbruk på skolen. Mye av stygt 

språkbruk har blitt "daglig tale". Spørsmål omkring hvilken informasjon foresatte får dersom deres 

barn har et stygt språkbruk på skolen.  

 

 Læringstøttende ute-aktiviteter  

Christer informerte et forslag om å oppdragere skolegården med læringsstøttende aktiviteter.  De 

læringsstøttende aktivitetene vil bli dekorerte på asfalten. Trinnene skal samarbeide om en aktivitet 

hver.   

- SMU avventer til snøen blir borte, og vil komme tilbake til dette punktet. 

 

 Årshjul for Skolemiljøutvalget  

Christer presenterer et utkast til et årshjul for SMU. 

 

 

 Eventuelt? 

SMU etterlyser en handlingsplan for elevenes læringsmiljø. 

 

- Skolens ledelse har laget et utkast, og vil bli prioritert.  

 

 

Neste SMU-møte vil være i april/mai, Christer innkaller til møte. 

 

 

 

 
 


