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Referat SMU     Oslo 1.6.2016 

 

 

 

Tilstede: Mia Engesbak (elevrådsrepresentant), Magnus Rabben Wessmann (elevrådsrep) Kristin 

Kaldstadstuen (foreldrerepresentant) Kristine Sørfonden (foreldrerepresentant), Ingrid 

Finkelsen (lærer), Bente A Borren (ass.rektor)                                                    

 

Forfall: Rimsha Amar 10A(elev), Alexander Nedrud 8E (elev), Sarah Gaulin (politisk rep.)  

  

Møtegruppe: SMU  

Møtested: Hauketo skole, møterom 2, inngang B.   

Møtetid: 1.6.2016, kl.18.00 – 19.00  

  

Telefon: 22 75 34 06/00  

 

Referat 

 

Sak 6 2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

*Godkjent 

 

Sak 7 2016: Elevrådet informerer om sine planer for arbeid for et godt miljø både det psykososiale 

-miljøet og for læringsmiljøet. (Fadderordning, aktiviteter i storefri, nye aktiviteter etc.) 

 

*Elevrådet ved Mia Engesbak og Magnus Rabben Wessmann, informerer oss om videreføring av 

fadderordningen for de nye 8.klassingene. Med dette ønsker elevrådet å ønske velkommen alle nye 

elever, svare på spm elever lurer på og i år er det laget en plan som alle faddere må forholde seg 

til/ gjennomføre et fastsatt opplegg. Evaluering skjer etter at fadderuka er over.  

*Informasjon om en ny kampanje som er kalt: "Du er verdifull". Denne fungerer nesten som 

"hemmelig venn". Det er et opplegg der elever trekker en medelev så er oppdraget å skrive 

komplimenter til den eleven en har trukket ut. Dette må styres av lærere som dobbeltsjekker 

komplimentene slik at de er sikret positivt innhold.  

 

Sak 8 2016: HMS – rapporteringsplikt og punkter vi som skole rapporterer ut i fra årlig. Vi 

går igjennom disse punktene.  

Vi ser på sjekklisten for forebyggende arbeid og internkontroll, skolen har rutiner for det meste.  

 

*I denne forbindelse kommer et viktig innspill fra SMU:  
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Anmerkningssystemet. Dette trenger en gjennomgang. Foresatte savner tettere 

skole/hjemsamarbeid i denne forbindelse. Forslag som kommer opp er at foresatte må meldes etter 

et visst antall anmerkninger på et tidligere tidspunkt enn fare for nedsatt brev, alvorlige hendelser 

må det ringes hjem om samme dag det skjer, lærerne må ha felles forståelse av hva reglene faktisk 

er. Elevene melder om forskjellsbehandling. SMU ber om et svar fra skolen om hva som er 

skolens holdning, regler, hva slags info lærerne får, når skal foresatte kontaktes. Ønsket fra SMU- 

medlemmer er tettere dialog mellom skole / hjem, slik at lærere kan få hjelp til å skape et godt 

klassemiljø. 

 

Sak 9 2016: Skolens arbeid rundt krenkende atferd, seksualisert ungdomskultur. Info om 

hvordan skolen har håndtert noen vanskelige saker her i vår. Hvordan bør Hauketo skole 

sammen med foresatte møte slike utfordringer for å ruste våre ungdommer for å møte denne 

verdene i all sin  brutalitet.  

*Informasjon om hvordan skolen håndterte uønskte seksuell atferd blant elevgruppen. Skolen 

trakk inn politiet som både lærte bort definisjoner, gikk gjennom lovverk og holdninger. Se sak 10 

i fortsettelsen. Kommentarer fra SMU- medlemmene var at dette var et godt trekk, og at elever 

hadde kommet hjem og faktisk lært noe nytt og fått noen a-ha opplevelser. Elevene som har deltatt 

er også positiv innstilt til at dette ble gjennomført.  

 

Sak 10 2016: Nettvett- skole og foreldresamarbeid for å ruste våre elever til å håndtere en 

brutal medievirkelighet.  

*Foresatte, lærere og elever må jobbe sammen for å gjøre ungdommene godt rustet til å håndtere 

en vanskelig mediehverdag som i tillegg til trusler også er gjennomseksualisert.  

SMU oppfordrer skolen i samarbeid med FAU til å se på et samarbeid som kan være med på å 

ruste ungdommen til å takle uønsket oppmerksomhet, lære om hva som er lovbrudd, lære nettvett 

og hva god folkeskikk på nett og i ute i samfunnet er.  

Et forslag fra SMU er å bruke noe tid på temadager som gjerne kan avsluttes med et foreldremøte 

der det jobbes si grupper der foresatte og elever er satt sammen for å snakke sammen om temaet i 

etterkant av elevpresentasjoner (etter mal fra "Ung og Rus" som foresatte har opplevd som gode 

møter).  

 

Sak 11 2016: Eventuelt 

*Elevrådet informerer om at de jobber med elevene for å prøve og bytte bort OD- med en annen 

innsamlingsaksjon. Dette støtter ledelsen ved skolen og SMU – medlemmene synes også det er en 

god ide å prøve andre variasjoner når det gjelder humanitert arbeid. 

 

 

Oslo 1.6. 2016 

Bente A Borren   

(Ass.rektor) 

 


