
Referat
Gruppe: Skolemiljøutvalget, Kampen skole
Møtested: Møterom 1
Møtedato/-tid: Onsdag, 25.01.23, kl. 15.00
Møteleder: Rektor
Referent: Rektor
Deltakere: Ansatte: Ingunn Bulteau, Katrine K. Meltzer, Astrid Khan, Trine Johansen, Anne Kirsti Drivdal

Grytten
Elever: Julie -7A, Olivia - 6B og Kasper - 2B
Foresatte: Ingrid Høy
Fravær: Helsesykepleier: Silje Deuschl og foresatt: Nina Gjertsen Napoli.

Kopi: Kontaktlærer for elevrådet: Henny Mathisen

Sak Innhold Ansvar
1 Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent

Saker til eventuelt

2 Trivsel og inkludering på Kampen skole

I sum mener skolemiljøutvalget at det er god trivsel på skolen. Ledelsen, ansatte,
elever  og foresatte må alltid fokusere på hvordan elevenes trivsel kan bli bedre.

Bakgrunn for skolemiljøutvalgets vurdering baserer seg på opplysninger fra høstens
trivselsundersøkelse.

Spørsmål om trivsel:
● 94,5% av elevene forteller at de alltid eller nesten alltid trives på skolen
● 5,4% forteller at de noen ganger trives på skolen
● 0,1% trives nesten aldri

Spørsmål om utestenging, erting og plaging:
● 93,6% av elevene forteller at de aldri eller nesten aldri opplever utestengelse,

erting eller plaging
● 5,7% forteller at de noen ganger opplever utestengelse, erting eller plaging
● 0,7% av elevene opplever utestengelse, erting eller plaging

Hovedtrekk ved utestengelse, erting eller plaging
● Arena? Skolegården
● Hvem? Elever på samme trinn
● Hva? Ufine kommentarer, blikking/dårlig kroppsspråk, spark og slag
● Hvem har fått beskjed? Voksne på skolen og foresatte

328 elever kjenner ikke til at elever på skolen blir utestengt, ertet eller plaget, mens
65 elever gjør det.
374 elever prøver å stoppe elever som utestenger, erter eller plager, mens 19 elever
vil ikke vil gjøre det.
376 elever forteller om utestengelse, erting og plaging til voksne på skolen, mens 17
elever gjør det ikke.



Tiltak som har til hensikt å bedre elevenes trivsel og hindre at elever blir utestengt,
ertet, plaget og/eller mobbet:

● Fra elevrådet
○ Ingen utestenger, erter eller plager hverandre
○ Snakker positivt om og til hverandre
○ Har ro i timene
○ Forstår hva som skal gjøres i de ulike fagene
○ Gjør kjekke ting sammen
○ Ikke banke på andres klasseromsdør i timene
○ Samtalegrupper: Jente- og guttegrupper eller grupper med både

jenter og gutter
○ Aktiviteter i friminuttet: Trivselsledere eller KUL

● Fra ansatte:
○ Systematisk miljø- og trivselsarbeid på alle trinn gjennom hele året
○ Gode relasjoner: Voksne - barn og barn - barn
○ Gode vaktrutiner
○ Friminuttsaktiviteter: KUL/TL
○ Flere fellesarrangement

● Fra foresatte:
○ Vil bidra med materiell som kan bidra til mer aktivitet i friminuttene

■ Sandkasseleker
■ Baller
■ Oppmaling av spillene i skolegården

3 Aktivitetsplan etter opplæringslovens 9A-4: Brudd på retten til et trygt og godt
miljø

● Hva er en aktivitetsplan?
○ Når det er brudd på en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø, kan

det være aktuelt å skrive en aktivitetsplan m/ tiltak som har til hensikt
å skape en trygg og god skolehverdag for eleven

● Antall aktivitetsplaner hittil i skoleåret:
○ Skolen har fem aktive aktivitetsplaner. Tre aktivitetsplaner er avsluttet

Eventuelt
Årshjul knyttet til foreldrestyrte aktiviteter ønskes på alle trinn. Årshjulet ønskes delt
med kontaktlærerne på trinnet.
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Anne Kirsti Drivdal Grytten
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