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Sak 1 2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden. En merknad fra Bente om at saksnr. må rettes.  

 

Sak 2 2017: SMU konstitueres. Skoleleder skriver referat og innkaller til møter. Møtegruppen holder 

ellers en "flat" struktur. 

                     

Sak 3 2017: Elevrepresentantene forteller om sitt arbeid for å skape et godt miljø i elevgruppen.  

a) Du er verdifullkampanjen handler om å øve på å gi komplimenter. Elevene er opptatt av at lærerne 

må holde et bedre trykk i klassene for å øve opp evnen til å gi komplimenter som ikke er kun på ytre 

egenskaper, men som også handler om en persons egenskaper. Dette krever øving. Elevene pekte på 

UTV- heftet, der er det faktisk en del gode øvelser og eksempler på dette.  

b) Fadderordningen. Denne trenger en fornyelse, og elevene nevnte at noen synes de var for "gamle" til 

faddere. Hva med å bytte navn til mentor? Det kom også fram at foresatte ikke visste om ordningen, 

så hva med å sende ut SMS om at dette er en ordning som eksisterer ved skolestart? 

Elevrepresentantene ønsker å ta dette med tilbake til elevrådet for å se hvordan ordningen kan 

forbedres til neste skolestart.  

c) Aktiviteter i storefri er noe elevene fortsatt ønsker å sette fokus på og som skaper litt lek og moro i 

hverdagen.   

 

Sak 4 2017: Elevrepresentantene forteller om elevrådets planer for 2017-18 

Språkbruk. Felles kampanje med barneskolene på Prinsdal og Toppåsen skole. Her skal det settes fokus 

på hva som er akseptabel språkbruk ute i det offentlige rom.  
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Sak 5 2017: Elevundersøkelsen. Vi ser på resultater og særlig det som handler om mobbetall og annet 

som har med det sosiale livet på skolen å gjøre og elevenes relasjon med lærerne. Ledelsen forteller 

hvordan det jobbes med undersøkelsen i etterkant.  

Elevrepresentantene ønsker å se om de kan gjennomføre en ny undersøkelse i løpet av våren for å se om  

noen av de områdene en jobber for å bedre situasjonen kan gi bedre skår på viktige områder. F.eks dette 

med at mange elever opplever at de blir gjort narr av hvis de gjør feil. Birgitte sender noen 

spørsmålsforslag til skolen, slik at vi kan se om de kan brukes i en ny undersøkelse.  

Elevene hadde også noen kommentarer på at de mente hvordan spørsmålene var gjennomgått i timene 

var ganske ulikt, i tillegg til at elevene mente at noen elever selvsagt la på litt ekstra for å "bli hørt." 

 

Sak 6 2017: Samtale rundt hva SMU skal engasjere seg i dette året i forhold til sitt mandat.  

a) Vi følger opp elevens ønsker om en ny trivselsundersøkelse. 

b) SMU oppfordrer skolen til å ha jevnlig arbeid i klassene i form av feks case som omhandler ulike 

temaer som kan virke forebyggende mot mobbing.  

c) Elevrepresentantene i SMU henvender seg til elevrådet med de sakene som er nevnt i referatet med 

ønsket fokus slik at elevrådet kan få hjelp til hvordan de kan jobbe med de ulike sakene.  

d) Elevene gir tilbakemeldinger på at det er manglende elevsamtaler i hverdagen. SMU ber skolen 

peke på at det er en viktig del av lærergjerningen som kan avdekke f.eks mistrivsel. 

e) SMU følger med på den reviderte planen for Hauketo skole om et trygt, godt og inkluderende miljø.  

Innspill her er: Få inn også elevers og foresattes meldeplikt hvis de kar kjennskap til at mobbing 

skjer.  

 

Sak 6 2017: Eventuelt 

Lærerrepresentant kommer med et innspill at små klasser gjør det lettere å se om noen ikke har det bra i 

en gruppe. Blir det større klasser til neste år er det arbeidet som må gjøres forebyggende viktigere enn 

noen gang.  

 

Oslo 08.02.2017 

 

Bente A Borren   

(Ass.rektor) 

 


