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REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  9.mars 2017 

Sak 

nr.: 

 Ansvar 

1/17 Innkalling godkjent 

Dette er første skolemiljøutvalg der de nye elevrepresentantene deltar. Vi tar en 

presentasjonsrunde og Therese Sivertsen tar utfordringen om å lede SMU-møtene på 

strak arm. 

2/17 Referat fra møte 6. desember 2016 godkjent 

3/17 Vernerunder- elevene informerer 

Elevene sjekker garderober og klasserom med tanke på orden, ryddighet og 

eventuelle brannfeller. 

 Elevene går igjennom sine observasjoner og funn. De har vært i samtlige 

garderober, og vært innom de fleste klassene. Mye er bra, men noen garderober kan 

med fordel bli litt mer ryddig. Spesielt nevnes sko som ikke står samlet og på gulvet 

istedenfor i skohyllene. Bak ovnene har elevene også sjekket, og prøvd å fjerne det 

som er der. Elevene synes de blir godt mottatt av lærerne og elevene. Det er en 

nyttig og god jobb elevrepresentantene gjør. 

4/17 Synergi 

Fom 1.desember tom 21.februar har vi hatt 11 meldinger i Synergi- hvorav 1 var i 

SFO-tid. 

Noen av hendelsen har vært knyttet til lek i gymsal og ute mens andre har vært 

knyttet til konflikter mellom elever og utagerende atferd overfor personalet.  

Av de 11 sakene er 8 saker knyttet til elever som utagerer. Av de 8 sakene er det 4 

elever som er involvert. Hovedsakelig er dette rettet mot voksne når de voksne setter 

grenser for dem. De voksne har blitt flinkere til å melde uakseptabel atferd i Synergi 

og det er bra. Antall meldinger ser ut til å være relativt konstant. 

 

5/17 Tilsyn: Branntilsyn 20.02.17 

Brannvesenet var på tilsyn , foretok stikkprøver og hadde samtale med rektor, 

Stavanger eiendom om rutiner. 
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2/2 

 Skolen har hatt skolering av all ansatte på 3 timers grunn kurs i november. 

Vi har også rutiner på gjennomgang av branninstruks og opplæring av nytilsatte.  

VI har hatt en varslet brannøvelse i dette skoåret, og skal ha en til øvelse noe seinere 

i vår. I tillegg har brannalarmen gått en gang i et friminutt (ca 14 dager siden). 

Elvene og de voksne kom raskere på plass denne gangen da alarmen gikk i 

friminuttet. Det betyr at vi har lært noe siden forrige gang. 

De ulike byggene og etasjene sjekkes av personalet når alarmen går. Viktig at vi 

hører og forstår forskjellen på ringeklokkene og brannklokkene. 

 Adkomst til skolegården: rektor ønsker å sende en forespørsel til Park og idrett om 

å lage en adkomst fra nedsiden av skolen og opp til trappene ved siden av 

parkeringsplassen. Vi ser det er mange elever (og voksne) som går gjennom bedet 

og kommer opp på parkeringsplassen. Det kan medføre farlige situasjoner.  

 

Vi ser også at en del barn krysser parkeringsplassen uten tanke for hvor de går eller 

at det kan oppstå farlige situasjoner. Vi oppfordrer alle, både voksne på skolen og 

hjemme å snakke om trafikkfarlige situasjoner og veilede barna når de blir satt 

av/hentet på skolen.  

 

SMU gir sin tilslutning til dette. 

6/17 Eventuelt 

Rektor ser at FAU har vært opptatt av uteområdet og eventuelle nye lekeapparater 

og bruk av skogen. Hun ber Fau om å sjekke ut hva som er mulig og lov å gjøre i og 

med at skogen er «fredet». For øvrig er skogen gull verdt slik den er. Det foregår 

mye kjekk lek i området. 

Det etterspørres om det er behov for en ballbinge på håndballbanen, men verken 

elever eller ansatte har savnet det. Vi har ballbinge på Knudamyra, og alle klassene 

fra 3. og oppover har tilgang på fotballbane hvert friminutt. I tillegg har vi skogen. 

Nye lekeapparater har ikke vært savnet i særlig stor grad. Elevene i SMU gir 

tilbakemelding på at de stort sett er fornøyd med skolegården. 

 

Berit M Thuestad 

Rektor 

 


