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Referat 

 

 

Til stede: Elevrepresentanter: Serwer Sado 7A og Gabriela Joanna Konar 7A  

Foreldrerepresentant: Gowrikumar Gowshika og Mohammad Hasim Nabi  

Ansatt: Marianna Pasztor  

Leder: Gry Wikborg, assisterende rektor 

 

Fra: Gry Wikborg 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget 

Møtested: Klasserommet til 5A i A-bygget 

Møtetid: Onsdag 18.10.17 kl.16.00 – 17.00 

Telefon: 23 34 42 00 

 

 

Saksliste 

 

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt. 

  Serwer hadde eget innlegg til eventuelt. 

 

Sak 2/17: SMU, presentasjon og oppgaver 

  Vi gikk igjennom hva SMU er og hva som er mandatet. 

Så på årshjul og oppgaver. 

Gikk igjennom nye regler for psykososiale miljøet. Det samme som er vist på 

alle foreldremøter. 

La frem hvordan vi jobber på skolen for å forbygge og skape et godt miljø, ta 

hver sak på alvor og at vi setter inn tiltak raskt. 

 

 

Sak 3/17: Elevenes psykososiale læringsmiljø. Fokus på friminuttene. 

  Det er mange voksne ute på inspeksjon, mange ulike aktiviteter og fin stemning. 

  Det er noen utfordringer som Gabriela og Serwer tar med til elevrådet, se under. 

Serwer hadde et flott innlegg om hvordan det skal være på skolen, hva elevene 

mener på Haugen skole og hva vi bør gjøre. 

Under er Serwers notater fra skolegården gjengitt: 

"Jeg har også gått rundt i skolegården og spurt elevene om hva de syns er bra 

med skolen og hva de syns er mindre bra og her er svarene Og det de syns er bra 

er at det er  
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friminutt  

At man kan Møte venner 

Nytt bygg 

Ny gymsal  

Bra trivsel 

Brae elever og lærere  

Skulpturer  

Alle har noen å være med 

Mange aktiviteter i friminuttet  

Man Kan lære 

Mange har det gøy 

Gøy på skolen  

Leke med hvem du vil 

Bra utdanning 

Mobbefri 

Folk bryr seg 

Elever som hjelper hverandre  

Mat og helse 

Turer  

Og Man kan danse i friminuttet 

 

 

Og det de syns er mindre bra er at det er:  

Mye lekser  

Mange frekke elever som ikke blir gjort noe med 

Sukkerfri skole 

For dyr melk 

Lange skoledager  

Ingenting  

For store klasser  

Ikke mange fottennis baner  

At man har Blandet klasser  

Ikke lar andre være med  

Kjedelig 

Lite fotball baner  

For tidlig skolestart  

Mobbing  

For lite turer  

Liten skole" 

 

Gabriela hadde mange gode innspill og spørsmål. 

I oppgavelisten ble det fylt ut saker Serwer og Gabriela skal ta med til  

Elevrådet: 

Språkbruk, ballbingen, kantine, stikkballregler, samle trinnene for å ta opp ting  

 

Sak 4/17: Eventuelt 

  Serwer la frem sitt innlegg under pkt.3 
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Vel møtt! 

 

 

Kopi er sendt til: 

Leif Arild Haaland 

Sukhvinder Kaur 

Halvard Hauge 

Arkiv v/Hege Thomassen 


