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Møtereferat   

 

 

SMU       
                

Tilstede: Rimsha Amar 10A, Alexander Nedrud 8E, Kristin Kalstadstuen (foreldrerep.), Kristine Sørfonden 

(foreldrerep.), Ingrid Finkelsen( lærerrep), Jan Eriksen( politisk rep.), Bente A Borren(lederrep.) 

Forfall:  
Møtested: Hauketo skole 

Møtetid: Onsdag 21.10.2015 

Referent: Bente A Borren 

Telefon: 22 75 34 00 

Vår ref: 

Arkivkode: 

Neste møte: Onsdag 21.1.2015, kl.18.00            
 

 

 

Sak 1 2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Godkjent.  

 

Sak 2 2015: Konstituering av møtegruppen. Referent, leder, medlemmer.  

 Referent og leder: Bente A Borren  

 

Sak 3 2015: Hva er SMU? Hva vil vi ta opp som en eller noen viktig prioriterte saker ut i fra denne 

arbeidsgruppen? Hvordan skal vi arbeide sammen med FAU- elevråd og driftstyre? 

 Bente informerer om aktiviteter elevrådet har satt i gang som er positivt og miljøskapende for miljøet på 

skolen. Elevrådet har satt i gang fadderordning, aktiviteter i storefri, elever har fått deltatt på  

elevarrangørkurs for å kunne være godt vertskap for besøkende, ellers har lærling hatt ansvar for 

ballspill ute i samlingssalen, elevrådet søkt om elevrådsprisen i år.  

 Bente informerer om Hauketo skoles plan for å forebygge krenkende atferd på skolen. Til neste møte 

skal alle medlemmer se igjennom handlingsplanen for å se om den dekker tilfredsstillende de behov en 

skole har for å se alle elever og for å unngå at elever ikke har det bra på skolen.  

 

Sak 4 2015: Saker fra SMU til elevrådet:  

 Elevrådets aktiviteter i storefri er superbra – hva med fokus på hvordan få elever til å holde på med 

aktiviteter ute for å få litt dagslys i løpet av dagen i den mørke tiden.  

 Kantine: Tanker rundt hvordan få til kantine hver dag, også når det ikke er valgfag? Finnes det 

muligheter for å søke støtte et sted? Finnes det frivillige (pensjonister) i bydelen som kunne tenke seg å 

bidra en gang eller to ganger i uken for salg av et enkelt måltid? Hadde det vært noen mulighet for 

frokostservering? Mulighet for å kjøpe seg en yoghurt til frokost?  
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 Nettvett – en kampanje som elevene kan lage en skisse til i samarbeid med lærerne. Hva med å bruke 

UTV timen til det. 

 

Sak 5 2015: Saker fra SMU til FAU:  

 Sak fra SMU til FAU- Nettvett på agendaen for foreldregruppa 

 Kristin kontakter politikontakt for om de eventuelt kan komme til skolen i forbindelse med kampanjen: 

"Hvor lite du skal finne deg i". Stand i storefri et forslag.   

 

Referent:  

Bente A Borren 21.10.2015 

 

 


