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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Referat fra forrige møte i SU ble godkjent. 

Referat fra elevrådet: 

- SNUSEN i gang. Fellessamling på torsdag hvor vinner av SNUSEN kåres.  

- Gul dag ble gjennomført 6. april og var vellykket. Elever og lærer kledd i 

gult og noen klasser hadde ulike påskeaktiviteter.  

- Elevene ser frem til at det skjer noe med dekkløypa i skogen. Endelig 

begynner dette å bli bygd. Skolen har kontakt med kommunen som 

kommer i september/oktober for å gjøre dette klart. 

- Jonas orienterer om skolens høflighetsregler hvor de har bestemt seg for 

å gå tilbake til de gamle reglene. Elevrådet har laget 10 regler som de skal 

rullere på. 1 regel hver uke med start etter påske. Elevrådet snakker med 

Arild om dette. 

Referat fra FAU: 

Organisering av friminuttene: 

Orientere om at Arild og Leif Anders Haanes var tilstedet i FAU-møtet i dag og 

FAU ble gitt anledning til å komme med sine innspill. 

«Kveldsravner»: Pga. hendelser ved skolen kveldstid er FAU positive til å lage et 

opplegg hvor foreldre stiller som «kveldsravner» på skolen i en periode. Blir en 

videre dialog med skolen og foreldrene om gjennomføring av dette.  

Trafikkutfordringer: Det er meldt inn hendelser om sykling i høy fart i veibane. 

FAU tenker man må tenke tiltak som kan gi langtidseffekt for sikkerhet på 

skoleveien. Viktig at skolen har dialog med Havlimyra skole. Arild hører med 

politiet om de kan avholde kontroll ifht. Sykkeltrafikk og annen trafikk. 

Foreldrenettverk: gjennomføres før sommer. FAU ønsker felles foredrag for 

foreldre og lærer. Muligens slutten av mai eller til høsten med Jesse Ohene. 

Løpende kontakt med skolen vedr. tidspunkt for gjennomføring. 

 

 



2 Skolemiljøsaker 

A. Organisering av friminuttene: 

Skolen vil fortsette med dagens ordning med trinnvis deling av skolegården 

frem til sommerferien. Fortsette med at 1. og 2. trinn har egne friminutter. 

Skolen vil ta opp med de ansatte ordningen med 2-deling av skolegården til 

høsten hvor skolen deretter evaluerer ordningene. FAU påpeker viktigheten 

av å fortsette voksentettheten også ved en mer åpen variant og informasjon 

ut til foreldrene om hvilke ordninger som gjelder.  

B. 17.mai: 

Komiteen er sammen med skolen i rute med planleggingen.  

C. Fagerholtdagen: 

Fagerholtdagen gjennomføres 08.06.22 fra kl.17-19. Avslutter klassevis. 

Eleven viser frem arbeid de har gjort. Elevrådet bestemmer om pengene 

går til Røde Kors, Rashjahi og Redd Barna. Skolen inviterer inn ulike 

organisasjoner, idrettslag m.v. som viser frem tilbudet de har for barn i 

bydelen. 

 

 

3 Mandat og valg: 

Alle SU sine medlemmer er valgt for 2 år utenom FAU-leder/FAU-nestleder og 

elevrådet. Derfor ingen utover dette på valg i år. Ny FAU-lede og nestleder velges 

i neste FAU-møte 31.05.22. 

 

 

9 Eventuelt:  

Det foreslås at de elevrådslederne som holder tale på 17.mai mottar en 

oppmerksomhet for dette. Arild følger dette opp. 

 
 

 

 


