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SMU       
                

Tilstede: Rimsha Amar 10A, Alexander Nedrud 8E, Kristine Sørfonden (foreldrerep), Sarah Gaulin (politisk 

rep.) og Bente A Borren (lederrep.) 

Forfall: Kristin Kalstadstuen (foreldrerep.), Ingrid Finkelsen( lærerrep) 

Møtested: Hauketo skole 

Møtetid: Onsdag 27.1.2016 

Referent: Bente A Borren 

Telefon: 22 75 34 00 

Vår ref: 

Arkivkode: 

Neste møte: Onsdag 20.4, kl.18.00            
 

 

 

Sak 1 2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Godkjent.  

 

Sak 2 2016: Innspill fra forrige møte der vi så igjennom skolens handlingsplan for krenkende atferd.  

 Ingen innspill fra SMU 

 

Sak 3 2016: Elevundersøkelsen 

 Informasjon og tall fra elevundersøkelsen. Tallene ligner mye på fjorårets tall.  

 Gode tall som viser god trivsel og at de aller fleste elevene på skolen opplever at de har det trygt.  

Bente informerte om  hvordan teamene på skolen har fått i oppdrag å arbeide med elevundersøkelsen på team. 

Tema vi setter inn tiltak på er:  

 arbeidsro 

 motivasjon hos elevene 

 elevenes forståelse av at de ikke egenvurderer eller får tilbakemeldinger fra lærerne  

 at elevene ikke får være med å påvirke sin egen læring  

 i enkelte klasser på skolen arbeides det spesifikt med trivsel 

 

Sak 4 2016: Elevrådets plan for 2016  

Elevrådets har ny sammensetning og de har vært på seminar. Der har de delt erfaringer, fra gammelt til nytt 

elevråd, de fikk et foredrag fra Elevorganisasjonen, de brukte tid på å bli kjent så nå er de klare til å sette i gang 

med vårens arbeid i elevrådet.  
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Elevrådsrepresentantene framhever lærlingenes rolle på skolen som viktig. De gjør en viktig rolle spesielt på 

det sosiale plan og er viktig for storefri, aktiviteter, samtaler og relasjonbygging for enkelte elever.  

Elevrådet kommer med et innspill til ledelsen om at elevene trenger ny gjennomgang av regler for når en 

utvisning av elev kan skje. Det har sin bakgrunn i en utvisningssak og rykter rundt årsak.  

 

Sak 5 2016: Eventuelt:  

Skolesms - det begynner å bli mange sms- er. Innspill til skolen fra SMU at en sender SMS bare når det er en 

ekstra viktig beskjed. For mange sms-er fører til at en ikke leser meldingene. Og det er viktig med et budskap 

om gangen.  

Ball og limousiner: SMU ber FAU og Driftstyre ta opp saken "ball og limousiner". SMU ønsker at skolen er 

klinkende klar på at det ikke er tillatt med limousiner i forbindelse med et skoleball skolen arrangerer. Vi håper 

på at de ulike foraene på skolen kan stå samlet rundt dette som kan føre til et press om penger og å være i den 

"kule " gjengen.  

 

Referent:  

Bente A Borren 27.1.2016 

 

 


