
  

 

 

 

 

Referat 
 

 

 

Oppvekst og levekår 

Tjensvoll skole 

Postadr.: Tjensvollveien 54, 4021 Stavanger 

Besøksadr.: Tjensvollveien 54 

Telefon: 51839100 Faks: 51839110 

E-post:  www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Skolemiljøutvalg (SMU) 

Møtested: Teams (digitalt, møtelenke følger med i innkallingen) 

 

Møtedato/ -tid: Torsdag 10.12.2020  kl. 14.30    

Møteleder: avd.leder  

Deltakere: fra FAU:  2 repr, sosiallærer, avdelingsleder mellomtrinnet, 

helsesykepleier, elevrådsrepresentanter m. vara 6.trinn 

 

Forfall:   
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 10.12.2020 

    

Sak nr.:   

01/2020 Godkjenning av saksliste  

02/2020 Det fysiske miljøet ved skolen 

Restriksjoner grunnet Covid 19. Det er slitsomt å hele tiden bruke tid på håndvask. 

Tar mye tid. Det å være i soner i friminutt, oppleves forskjellig etter hvilken sone 

man har tildelt. Elevene har ofte lyst å bruke nye leker eller baner. 

Hjemmeundervisning våren 2020: Elever opplevde dette som greit. Det vanskelige i 

starten var å være på videomøter. Tror de hadde lært mer på skolen. Også vanskelig 

med lekser til tider. Det var trist at man ikke fikk treffe de andre elevene. 

Foreldrerepr. sier at barna var flinke til å arbeide selvstendig. Vanskeligere med 

elever fra lavere trinn. Krevde mye av både barn og voksne. Uheldig at barna gikk 

glipp av det sosiale. Mange hadde en utfordrende tid.  

Oppgradert skolegård: Bruker mye tid på å ha aktive elever. Elevene uttrykker at de 

er mer aktive, og de voksne ute aktiviserer elevene. De voksne er mer deltakende, og 

det er blitt kjøpt inn mer utstyr. Dette har resultert i få konflikter. Det er dessuten 

flere voksne ute i friminutt.  

Lysforhold, lydforhold og luft: Det har vært store oppgraderinger det siste året. Det 

kommenteres likevel at det oppleves at skolegården er svært mørk, og noen av de 

yngste kvier seg. Calling-anlegget vårt er også av nyere dato. 

 

 

03/2020 Det psykososiale miljøet 

Vi ser på trivselsundersøkelsene ved skolen: Foresatte har inntrykk av at skolen 

satser mye på arbeidet med klassemiljøet. Det har vært mye positivt arbeid med trygt 

og godt skolemiljø. Det følges nøye med underveis på 6.trinn. Kan det bli en orienter 

til elevene hvordan de kan melde saker selv.  

 

http://www.stavanger.kommune.no/


 

 

2/2 

Elevundersøkelser 2020. Tre utgaver. En for de aller yngste elevene, en utgave for 

elevene i mellomsjiktet, og elevundersøkelsen (UDIR) for 6. og 7. trinn. Lærerne 

bruker resultatene aktivt i gruppen, og tar dette på største alvor. Skolen får også en 

indikasjon om hvordan klassene har det. Det er dialog mellom sosiallærer, ledelsen 

og de voksne på trinnet, og dette blir arbeidet med både på trinntid og med elevene. 

Det ble presentert resultater etter elevundersøkelsen på 6. og 7.trinn. 

Saker med brudd på opplæringslovens §9a (anonymt) 

04/2020 Trivselstiltak på skolen 

Elevrådsarbeidet: Det har blitt brukt mye tid på friminutt og blime-dagen. Snakket 

mye om hvilke aktiviteter man kan ha nå i coronatiden og soner i skolegården. 

Ordensregler har det også blitt snakket om. Elever er utrolig flinke til å forholde seg 

til digitale møter i elevrådet! 

Elevrådet har også fått 25000 kroner av den nye IMI-skolen, dette skal brukes til 

inventar i gymsal og uteleker. Det gikk også med noen penger til hobbyaktiviteter i 

Blime-uken.  

Blime-dagen/uken: 6.trinnselevene melder om en flott torsdag, med Blime-dans og 

tur ute med ekstra kos. Det var også blime-leker i klasserommet, og de fikk popcorn. 

Veldig gøy med en annerledes uke. Lærerne hadde forberedt seg godt på tema 

vennskap og relasjonsbygging. Det var opprettet en «bank» med aktiviteter og leker. 

Det var også fokus på den blå plakaten. Mange klasser arbeidet også med filmen 

«Odd er et egg». Den tradisjonelle fruktkurvaksjonen gikk ut på grunn av Covid, 

men alternativ innsamling til Hei-verden innbrakte rundt 70.000!  

Foresatte: For lite informasjon i forkant og uken kom brått på. Ønsker at FAU kan ta 

del i planlegging og gjennomføring. Det kunne blitt opplyst at elevene skulle filmes. 

Sosiallærer orienterer: Ny jobb for sosiallærer dette året. Fått nokså frie tøyler. 

Støtter elever og grupper gjennom observasjon, aktiviteter og samtaler. Akkurat nå er 

det grupper med elever med to adresser på 5.trinn. Arbeider også på oppdrag fra 

lærere og ledelsen. Noen timer det et også «kontortid» hvor elever kan stikke innom. 

Det er også fokus på enkelte trinn, etter tur. Arbeider også mye med friminutt og 

aktiviteter, og har hatt flere miniforedrag om sosial rolle for lærerne. 

Helsesykepleier orienterer: To helsesykepleiere i deltidsstilling. Noen oppgaver 

ligger fast. Bruker mye tid på de yngste elevene i faste oppgaver. Det går også en del 

tid til en-til-en samtaler med elever. Skulle ønske at det var mer tid til undervisning. 

Det er alltid stor pågang av elever og foresatte som ønsker samtaler. Er også med i 

To-adressegrupper. Dette er et opplegg som går over seks uker på hvert trinn. Tar 

opp ulike tema som berører barn.  

Forslag til nye tiltak? Må ikke legge større restriksjoners enn nødvendig når det 

gjelder sosiale arrangement og samlinger for elevene. 

 

05/2020 Eventuelt: Sak meldt inn av FAU-repr.: Ønsket en redegjørelse for hvordan skolen 

arbeider med 3.trinn og de utfordringene som er der. Skolen orienterte om tiltak og 

plan for arbeidet.  

 

 

Referent: Knut  

 

 


