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SAK 4/2019: Godkjenning av referat fra forrige SMU-møte: Referat godkjent. 

 

 

Sak 5/2019: Sosialarbeider presenterer hva og hvordan det har blitt arbeidet med 

skolemiljøet i høst: I høst har sosialarbeider arbeidet med skolemiljøet på flere områder og 

inkludert både elever og lærere med i arbeidet. Skolen har utarbeidet årshjul for trygghet og 

trivsel. I september og oktober var tema positivt språk. I november og desember var temaet 

vennskap, og her ble det presentert ulike forslag til aktiviteter som klassene arbeidet med. I 

timen i livet ble temaer knyttet opp til kampanjen som for eksempel "hva er en god venn for 

meg" og "hva kan venner gjøre sammen". Tilbakemelding fra elevrådsrepresentatene har om 

timen i livet har vært positive. Elevene føler de har blitt kjent med hverandre og at de ønkser å 

sette ord på egne følelser. Ved skolestart hadde Forandringsfabrikken presentasjon for alle 

ansatte og med positive tilbakemeldinger fra de ansatte. Therese har gitt innføring i "timen 

livet" og skolen er i kontakt med Forandringsfabrikken for å få mer veiledning til våren. 

Forandringsfabrikken utarbeider for tiden veiledningsvidoer, disse skal være klare i løpet av 

året og kan bestilles.   

 

 

Sak 6/2019: Hvordan kan skolen fortsatt arbeide for et bedre skolemiljø? Forslag fra 

representatene:  

• Det ble foreslått fra medlemmene at Forandringsfabrikken kunne komme på skolen og 

holde et fordrag for å styrke skolen i arbeidet med det psykososiale miljøet.  

• Elevrådsleder og nestleder: Gjøre skolen mer fargerik, lekeapperater på skoleområdet, 

zipline. 

• Viktig at det er nok vikarer når lærere er syke på skolen, og at vikarrollen blir tatt opp 

med elevene slik at elevene forholder seg til vikarer på samme måte som sin egen 

lærer.  

 

 

Sak 7/2019: Saker fra Elevrådet: I det siste har det vært rotete i garderobene til elevene etter 

en gymtime. Elevrådet har startet en kampanje om å gjøre noe med dette og vil derfor 
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inspisere garderobene etter en gymtime. Den klassen som har ryddigst garderombe vil få 

utdelt en premie.   

 

Sak 8/2019: Eventuelt? 

• Flerbrukshus på Grorudhallen er ferdig i sommer. Det blir mange ulike aktiviteter for 

barn og unge. 

• Arrangere alternativ juletilbud for elever som ikke ferier jul. Jordal Skole lanserte et 

slikt tilbud for elever i juleferien.  

 

• Neste SMU-møte torsdag 27. februar kl. 16.00 

 

Vennlig hilsen 

 

Chalak Marufi 

Undervisningsinspektør 
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