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Referat fra SMU møtet 30.05.17 

Tilstede:  Hilde Solbjør sosiallærer 

  Eirik Ahdell Leder for elevrådet 

  Pia Lang-Holmen 

  Eline Krøger foreldrerepresentanter 

Camilla Neiden foreldrerepresentanter 

Lene Stømner AKS leder og referent 

Ikke møtt: Elever fra Elevrådstyret 

Sosiallærer Hilde Solbjør gikk igjennom resultatene fra Olweusundersøkelsen for 4.-7.trinn og 

trivselsundersøkelsen for 1.-3.trinn. 

Ammerud er fortsatt på "rødt" tall og viser 7%. Det er 0,7% bedre enn i fjor. Vi har riktig utvikling med 

er fortsatt ikke helt fornøyd med resultatene. Det er 3,1% som sier de blir mobbet 2-3 ganger 

pr.måned. Det er høyest prosent i 4.trinn, så synker den for jentene hele veien til og med 7.trinn, for 

guttene synker den hele veien fram mot 7.trinn, hvor den stiger litt igjen. Årsakene til dette kan være 

mange. Det skjer mye med elevene i den alderen og de kjemper litt med å finne sin plass og finne seg 

selv. Etter hvert som disse tingene faller litt på plass, blir miljøet også bedre. Vi mener at klasseledelse 

har stor betydning på miljøet til elevene, både i og utenfor klasserommet. I tillegg er dette den første 

gangen 4.trinn møter en digital undersøkelse. Noen er svake lesere og noen krysser litt der det måtte 

passe. Skolen tar resultatene på alvor! 

Det stilles et stort spørsmålstegn ved de 3,9% gutter som har svart at de voksne kanskje er med på 

mobbingen. 

På 1.-3.trinns trivselsundersøkelse vet lærerne hvem som svarer hva på undersøkelsen, slik at man kan 

gripe tak i de elevene som melder at de blir plaget, er ensomme, blir slått osv. 

Det har blitt satt i gang en rekke tiltak mot mobbing og skolen ser etter et nytt program. De føler at 

Olweus har gått ut litt på dato.  

Tilbakemeldinger fra foreldrerepresentantene om SMU: 

- At skolen skal ha fokus på klasseledelse 

- At skolen skal ha satsing på opplæring av assistenter 

- At det er like konsekvenser for dårlig oppførsel i klasserom 

- At en av SMU representantene sitter i FAU. 

- At foreldrene bør involveres mer i arbeidet mot mobbing. 

- Ønske om workshop med FAU og ledelsen om skolemiljøet. 
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