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SAK 1/2019: Hva er SMU? v/ undervisningsinspektør Chalak Marufi  

Skolemiljøutvalget er er utvalg bestående av elever, foreldre og ansatte i skolen i arbeidet for 

skolemiljøet. Utvalget har ikke mulighet til å fatte bindende vedtak, men komme med råd til 

skolen for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Årets SMU-medlemmer er 

bestående av undervisningsinspektør Chalak Marufi, sosialarbeider Therese Berge, politisk 

valgt repr (AP) Frode Englund, FAU-representant Hazar Haugen, FAU-representant Marit 

Stene Severinsen, elevrådsleder Hamad og nestleder Uma.   

 

Sak 2/2019: Sosialarbeider, Therese Berge, presenterer arbeid for det psykososiale 

miljøet: Sosialarbeider på Ammerud arbeider på ulike plan med for å jobbe for et trygt og 

godt skolemiljø. Hun driver med veiledning av ansatte, observering i klasserom, har samtaler 

med elever og er i gjevnlig kontakt med elevene gjennom elevråd, trivselsledere og på 

miljøverksted. Det har i september og oktober måned vært fokus på "positivt språk" på 

Ammerud skole, hvor sosialarbeider har laget oppgaver og leker som hører til dette temaet. 

For november og desember er fokus på skolen "vennskap". På møtet ble det presentert de 

ulike oppgavene og lekene som følger med til dette. Fremtidigie planer er at sosialarbeider 

skal på systemnivå undervise og veilede skolen i relasjonskompetanse og tilknytningsteori for 

økt kunnskap og for å få verktøy til å møte barns behov på en god måte.  

 

 

Sak 3/2019: Eventuelt: Det ble bestemt midlertidig at Hazar Haugen skal fungere som leder 

for utvalget, og at det holdes to SMU-møter per halvår. Neste SMU-møte er 12. desember kl. 

16.00. SMU-møtene skal holdes før drifstyremøte.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Chalak Marufi 

Undervisningsinspektør 

Ammerud skole 

 

 



 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ammerud skole 

 
 

 

 

 


