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Referat Skole Miljø Utvalg (SMU) 

 

Sak 04/20: Konstituering av SkoleMiljøUtvalget: møtet er konstituert med nye medlemmer. 

Politikeren som skulle stilt, kunne ikke komme i dag. Mari har lest at foresatte og elever skal 

være i flertall. Kan det være slik at foreldrerepresentanten har dobbel stemme ved likt antall på 

hver side? Bjørn sjekker opp dette til neste gang.   

Sak 05/20: Informasjon om SMU sine oppgaver og mandat: Bjørn deler ut en veileder om 

skolemiljøutvalg til alle, og gjennomgår hva som er SMU sine oppgaver.   

Sak 06/20: Skolemiljø 

- Innemiljø: William sier at i klassen hans er de fornøyde med lufta i rommet, men ikke så 

fornøyde med vaskingen av toalettene. Klassen til William er fornøyde med å være i 

kohorter. Mari etterlyser poser til bind for de jentene som er i puberteten. Bjørn svarer at 

det har vært et møte om dette, og at dette jobbes med.  

- Utemiljø: Malik gleder seg til det ikke skal være soner på uteområdet. Lyn-banen må man 

betale for dersom den skal brukes mellom oktober-april(?). Vi bruker den derfor ikke i 

vinterhalvåret. William lurer på om kgb3 kan benyttes utover vinteren, siden den ikke 

måkes? Bjørn sjekker ut. Malik sier at bingen blir mye brukt når de har den. Mari forteller 

at FAU jobber med å få til en basketballbane. FAU vil bidra økonomisk til det. De jobber 

også med å få til en hinderløype. William sier at grusbanen der det er et volleyballnett, 

kan brukes til basketballbane. Mari sier det har vært en befaring på uteområdet, og at de 

venter svar på hvilket sted som er best egnet.  

Så snart det er tillatt, vil skolen sette i gang med «trivselsledere» igjen.  

Barna ønsker seg å kaste snøballer når det blir snø. Mari foreslår å ha blink på en vegg. 

William mener det er morsommere å kaste på andre enn å kaste på en vegg. Kan det 

lages en blink på kunst og håndverk, for eksempel? 

Til: Mari Corell (FAU-representant, Malik Traore (elevrådet), William H. Gautesen (elevrådet), 

Lise Ekelund (sosiallærer) 

 

Fra: Bjørn Tonna (lærerrepresentant) 

Tid: Onsdag 16. desember kl 08.30 

Sted: Naturfagsrommet 



Sak 07/20: Eventuelt: Mari etterlyser resultatene fra trivselsundersøkelsene. Hun ønsker at det 

blir tema på et SMU-møte når resultantene foreligger.  

 

Forslag til nye møtetider:  

 Onsdag 10. mars kl. 8.30 

 Onsdag 2. juni kl. 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


