
Rutiner for SMU Ammerud skole 

"Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et 

godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet." 

(Opplæringsloven §11) 

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. 

SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak selv, men skal passe på og følge opp at forbedringer 

blir gjort. Foreldre og elever skal spesielt bli hørt i sakene i utvalget og skal være i flertall. 

Foreldrerepresentantene har dobbeltstemme om elevene ikke er representert i møtene. 

Deltakere: 

2 elever (leder og nestleder i elevrådet) 

2 foresatte + 1 vara (FAU) 

1 politisk valgt representant fra bydelen 

1 ansatt (leder av elevrådet) 

1 fra ledelsen/eller har fått delegert oppgaven av ledelsen 

Prioritering og konkrete planer: 

• Stoppe mobbing og hindre at noen føler seg utenfor 

• Følge med på skolens planer for trivsel og det sosiale miljøet, foreslå aktiviteter selv 

• Gi innspill til ordensreglementet 

• Følge opp elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

Fast tema på alle møter: 

1. Godkjenning av agenda. 

2. Referat fra forrige møte. 

3. Skolemiljø: Hva har det blitt jobbet med siden sist (ledelse og SMT) 

4. Saker fra elevrådet 

5. SMU årshjul: Hvor er vi? 

6. Eventuelt (bl.a. dato for neste møte) 

Årshjul: 

4 møter i løpet av et skoleår. 2 møter høstsemester og 2 møter vårsemester. 

September/oktober: Velge leder, nestleder og sekretær. Informasjon fra ledelsen. Erfaringsveksling 

fra tidligere års medlemmer. Gjennomgå rutiner/årshjul for SMU. Mål for fysisk og psykososialt miljø 

på skolen.  

Desember: Behandle resultater fra Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen. Status nulltoleranse 

mobbing. 

Februar/mars: Oppsummering av arbeidet så langt. Oppfølging 

Elevundersøkelsen/Trivselsundersøkelsen. Hva ønsker vi å jobbe videre med. 

Mai/juni: Informasjon fra ledelsen om innvirkningen av SMU arbeid på skolen. Evaluering av jobben 

som har blitt gjort. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desember 

- Behandle resultater fra 

Elevundersøkelsen og 

Trivselsundersøkelsen 

- Status nulltoleranse mobbing 

 

 

mai/juni 

- Informasjon fra ledelsen om innvirkningen av 

skolemiljøutvalgets arbeid på skolens plan og 

budsjett for neste år 

- Evaluere skolemiljøutvalget og jobben som 

har blitt gjort og hva ønskes videre 

 

  

  

september/oktober 

- Velge leder, nestleder og sekretær 

 

- Informasjon fra ledelsen om 

oppgaver, rettigheter, sjekklister og 

saker utvalget kan arbeide med og 

uttale seg om 

 

- Erfaringsveksling fra tidligere års 

medlemmer 

 

- Gjennomgå rutiner/årshjul for 

SMU på Ammerud skole 

 

- Hva er målet vårt for et godt fysisk 

og psykososialt miljø på skolen 

 

- Prioriteringsliste og skriftlig plan for 

planer om ordensregler, 

brukerundersøkelser, trivselstiltak, 

skolemiljø osv. 

             februar/mars 

- Oppsummering av arbeidet så langt 

- Status nulltoleranse mobbing 

- Oppfølging Elevundersøkelsen og 

Trivselsundersøkelsen 

 

- Hva utvalget vil arbeidere videre med 

 

 


