Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
17. oktober 2018

Referat

Til stede:

Elevrepresentanter: Avan Adil Abdulaziz 7A og Fezan Ahmed Dar 7B
Leder: Gry Wikborg, assisterende rektor

Gry Wikborg
Referent:
Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU)
Klasserommet til 5A i A-bygget
Møtested:
Onsdag 17.10.18 kl.16.00 – 17.00
Møtetid:
23 34 42 00
Telefon:

Saksliste
Sak 1/18: Godkjenning av saksliste. Saker til eventuelt.
Godkjent.
En sak til eventuelt.
Sak 2/18: SMU, presentasjon og oppgaver
Gikk igjennom oppgavene og intesnsjonen med SMU, lysarkene ligger vedlagt i
mail. Elevrepresentantene fikk utdelt i papir på møtet.
Sak 3/18: Elevenes psykososiale læringsmiljø. Fokus på friminuttene.
Elevrepresentantene hadde forberedt seg godt til møtet.
Innhenting av informasjon hos elevene, spesielt på småtrinnene. Uformell
undersøkelse som viser at ikke alle har det bra av de små.
Ta opp i elevrådet:
•
Gå tidligere ut i friminutt, de som har ansvar
•
Ønsker klokke ute v/ hovedinngangen
•
Inspiserende lærer/lærer sjekker hvem som har ballbingen – oversikt henger rundt i
bygget
•
Flere lærere på Grendeskolen i friminuttene
•
Kanskje kan 7.trinn være faddere for 1. og 2.trinn?
•
Lærerne strengere, ta tak i hendelser
•
Spare papir – ukeplan på bare en side, 7.trinn
•
Tørkepapir på toalettet og i klasserommet, 7.trinn
•
Må få bort tyggegummibruk på skolen, spesielt på 7.trinn
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•
•
•
•
•
•

TL – må snakkes om i klassen at alle elever skal følge reglene og det som blir sagt
Vi må arbeide med språkbruk på skolen. «Språkpris»
Stjerneliste, alle skal ha gladmeldinger
Generell holdningskampanje
Lærerne må bli flinkere til å snakke med barna ute i friminuttene
7.trinn kan melde seg frivillig til å sjekke at elever på 1.trinn har det bra, gå i klassene
og spørre hva elevene ønsker seg for at de skal få det bedre

Avan og Fezan tar dette med seg til elevrådet.
Gry gir alle kopier til Henriette slik at hun er orienterert. Tar også punktene videre i
ledergruppen.

Sak 4/18: Eventuelt
Forslag: møtet starter kl.15.30 neste gang og fremover hvis ikke det kommer
andre innspill.
Vel møtt!

Kopi er sendt til:
Leif Arild Haaland
Sukhvinder Kaur
Halvard Hauge
Arkiv v/Hege Thomassen
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