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Sak nr.:  Ansvar 

1 Vi gjennomgikk Skolemiljøutvalgets oppgave. Det handler om to ting: 

1. Det fysiske miljøet: skolebygg, skolegård o.l. 

2. Det psykososiale miljøet: Hvordan vi har det, hvordan vi behandler 

hverandre. 

 

Forslag og ideer til tiltak: 

-Gå gjennom mobbemanifestet to ganger i året. 

 

-Vennskapsuka er også viktig for å unngå mobbing. 

 

-Hemmelig venn 

 

-Læringsvenn 

 

-Felles sosialt mål på ukeplanen av og til kan være lurt.  

 

-Felles arrangementer er populært og fremmer trivsel, 

Morgensamlinger, storsamlinger, idrettsdag, Fysakk, Bli med dansen, 

naturfagdager, prosjekt, matematikkdag,  

 

-Opplegg ute i friminuttene er kjekt 

 

-Noen savner teknolabben, Leander og noen andre elever kan vise hva 

som kan gjøres på teknolabben i morgensamlingen eller 

storsamlingen. 
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-7. klasse arrangerer turneringer i storefri både ute og inne. Noen 

arrangerer dans også. Har vært noe tull med dømmingen. Noen savner 

noe annet enn fotballturnering. Håndballturnering er vanskelig for vi 

har ikke noen god bane. Det er mulig å lage håndballbaner på 

kunstgresset. Noen savner skøytetur til Sørmarka Arena. 

 

-Språkbruken på fotballbanen kan bli bedre. Reglene for fotballbanen 

bør repeteres. Kanskje gi de 2 minutter utvisning.. 

 

Det fysiske miljøet: 

 

-Vannet er litt lunka, vi ønsker kaldere vann å drikke. 

 

-Garderobene for småtrinnet kunnet vært bedre med skillevegger, men 

det er litt lite plass. Alle må bli flinkere til å henge opp klærne sine og 

sette skoene fint på plass. 

 

-For mye søppel i skolegården, alle klassene må huske å rydde i 

skolegården kanskje flere dager  i uka. 

 

-Forslag om å blande klassene, lage lister og la grupper av elever ta 

seg av søppelplukking. 

 

-Rampen har fått hull. I vår fikk rampen nye plater, men det er 

kommet hull likevel. Sparkesyklene ødelegger rampen , scateboards 

skal brukes på rampen. Kan vi få en ramp beregnet for sparkesykler? 

Det blir nok for dyrt... 

 

-Kjetilhytta savnes, noen foreldre skal bygge den opp igjen. Skolen 

har materialer og tegninger til hytta. Den bør ha tett tak. Vi venter.  

 

-Det var snakk om en hinderløype, men det ble ikke noe av. 

 

-Vennskapsbenken! Hvor er den? Skulle den ikke males? Vi savner 

den. 

 

-Biblioteket har gamle bøker. Er det noen elever som har nyere bøker 

hjemme og som kan tenke seg å gi de til skolen? Alle lærerne kan 

spørre elevene sine og skrive det på ukeplanen.  

 

-Utlånsbua bør åpnes igjen. Vi savner den. Hvem skal stå på lista og 

låne ut leker? 5. og 6. klasse deler på oppgaven. 
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