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Referat fra skolemiljøutvalget 28.11. 2018 

 
Tid: 18.00 – 19.00 
Sted: Skolens konferanserom 
 

 
Til stede: 
Bente Brokke(styreleder), Trine Engeland(foreldrerepresentant), Elfie Dørum (politisk repr.) Tormod Lien 

(rektor), Karianne Torset Lundvall(lærerrepresentant), Jeanette Hornnes (lærerrepresentant), Martin N 

Flemmen (andre ansatte), Karl Kragholm(elev 3. trinn), Anabia  Kanwal(elev 3. trinn), Sanaa Marwan 

Aldiab (elev 4. tr), Payman Heidary(elev 4. tr) 

 

 

Aller først talte vi opp om sammensetting av skolemiljøutvalget var riktig. Det var 7 

representanter som ikke var ansatte på skolen og 4 som var ansatte, så vi var godt 

innenfor regelverket. Deretter repeterte vi de tre målene vi har for skolemiljøet på vår 

skole. Dagens tema var det psykososiale miljøet på skolen vår. 

 

Elevene våre var godt forberedt av Kristin, vår sosiallærer. De begynte med å fortelle 

om de tiltakene vi har som skal hjelpe barn til å ha det bra på skolen. Vi har 

vennebenk, klassetrivsel.no, lekebod, voksne vakter med gule vester i friminuttene og 

elevråd/ klasseråd.  

 

Deretter hadde elevene forberedt seg på å si noe om hvilke tiltak vi har for å få flere 

venner. Vi har elevrådsdag, fire fester for elever og foreldre, talentshow, engelskdag, 

«Zippys venner», fellessamlinger i gymsalen, matpakkeuke, vannkrig og fotballkamp 

siste skoledag, sjakklubb og fortellingsklubb. 

 

Til slutt drøftet vi om det var noe som kan bli bedre hos oss. Det hadde vært fint med 

ronser oppe i skolegården, mente elevene. Skilt ute som kunne fortelle at man må 

levere tilbake leker i boden eller skilt som kunne gi tips om hva man kunne gjøre hvis 

man var ensom, hadde vært fint å ha. Elevene mente også at vi må male opp igjen 

vennebenken og vurdere om det også skal bli en benk nede i skolegården. 

 

Kristin Dokmo Harbakk informerte om høstens trivselsintervjuer, hvordan de 

gjennomføres, hvorfor og hvordan hun jobber med svarene hun får. Barn mellom 5 

og 10 år er veldig «her og nå». Hvis de svarer at de ikke har det så greit, handler det 

ofte om noe som har skjedd akkurat den dagen. Når hun spør igjen om et par dager, 

har barna det ofte bra. Kristin forteller at 2-3 barn sier de ikke har venner. De barna 

som trenger oppfølging får dette av sosiallærer og kontaktlærer. Foreldre blir 

informert, og vi setter i gang tiltak for at barna skal få venner og trives. 

 

Referent Tormod Lien 


