
Referat SMU 
 

Oppvekst og levekår 

Eiganes skole 

Postboks 8069 Forus 

4068 Stavanger 

Besøksadr.: Duesvei 35 

Telefon: 51912051 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Skolemiljøutvalget, Eiganes skole 

Møtested: Møterommet v/adm. 

Møtedato/tid: 05.12.2018 kl: 13.00. -14.00. 

Møteleder: Jone Selvikvåg Referent: Jone Selvikvåg 

 

Deltakere: Mille Hamre, og Thomas Wilhelmsen Steen (elevrepr.), Liv Carlsen og Veronica 

Sjøthun Pedersen (foreldrerepr.), Helge Torgersen (verneombud), Marthe Nesvik 

(helsesøster), Colin Pritchard-Davies (rektor), Jone Selvikvåg (avdelingsleder), 

  

Kopi til: ER, DS, FAU  

 
js ARKIVNR JOURNALNR DATO 

06.12.2018 

Sak nr.:  Ansvar 

 

13/2018 

Møtereferatet fra 23.05 2018 godkjent. 

Legges på hjemmesiden. 

 

Leder 

 

14/2018 

Jone og Colin la fram høstens Trivslesundersøkelse (1.-4.tr.), 

Elevundersøkelsen (5.-7.tr.) og Foreldreundersøkelsen (alle tr.). Jevnt 

over er det svært mange fornøyde brukere, men også noen områder som 

det må ses nærmere på. Skolen utarbeider konkrete oppfølgingstiltak. 

 

Kommentar fra foreldrerepr om inneklima.: Skolen bør be om at foreldre 

som leverer/henter elever ikke bruker utesko i innesonen. 

 

 

Leder 

Rektor 

 

 

Leder 

 

15/2018 

Fra elevråd: Det er ER som utarbeider månedens respektmål. Nå er det 

«Vær positiv! Skap god stemning.»  

I forbindelse med Madagaskar-prosjektet ble det samlet inn ca.70 kg med 

penner. 

Saker som det arbeides med: Mobilfri skole, leksefri skole. 

ER ønsker å komme i gang igjen med fredagslunsj nå som det nye 

kjøkkenet er klart. 

ER oppfordrer hele skolen å kle seg litt kreativt julete på grøtdagen 

12/12. (uten å måtte skaffe seg noe nytt.) 

 

 

Elevråd 

 

16/2018 

Fra FAU: Ordningen med trafikkvakter om morgenen fungerer bra. 

Fornøyd med at over 70% av foreldrene deltok på foreldreundersøkelsen. 

 

 

 

17/2018 

Rektor informerer: Nyoppusset flott skolekjøkken åpnes denne uken.  

Vi ser på hvordan vi kan få mer elevkunst på veggene i basene. 

Vi har et eget Madagaskarrom i forbindelse med vårt nye prosjekt. 

Vi ønsker å lage bildevegg i forbindelse med «God Morgen Eiganes». 

 

 

 

Rektor 



Ryddepinnen blir gjeninnført fra januar. 

Representanter fra kommunen har informert om radonmålingene på 

skolen. Alle målinger viser svært lave verdier og at bygget er helt trygt å 

bruke. 

 

Leder 

 

18/2018 

Fra helsesøster: Det er gjennomført samtaler med alle 1.klassinger 

m/foreldre. Dette ble tidligere gjort i barnehagen. 

Marte samarbeider med helsesøster Ida, som også er på Eiganes noen 

dager. 

 

 

19/2018 Eventuelt: Ingen saker 

 

 

 

Neste møte: 20.02.19 kl.13.00 

 

 

Jone Selvikvåg 

  -avdelingsleder- 


