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Til stede: Bente Brokke(styreleder), Trine Engeland(foreldrerepresentant), Tormod Lien 

(rektor), Charlotte B. Olsen (lærerrepresentant), Jeanette Hornnes 

(lærerrepresentant), Kebron A. Bereket (elev 3. tr), Erika B. Sørjoten (elev 4. tr), 

Pichsandra Noe (elev 4. tr) 
 
 
Vi begynte møtet med å kontrollere at miljøutvalget var riktig sammensatt. Det var 

det (så vidt).  

 

SAK 1: Målet for vårt skolemiljø ble repetert: 

 

1. Vi vil ha en skole uten mobbing og plaging. 

2. Vi vil ha en skole som holdes fint i stand. 

3. Vi vil ta ansvar for å passe på hverandre og skolen vår. 

 

SAK 2: Sosiallærer Kristin D. Harbakk viste oss klassetrivsel.no og resultatene på våren 

trivselsundersøkelse. Det er gode resultater ift trivsel og vennskap. De som ikke svarer 

så positivt får hjelp av kontaktlærere og sosiallærer. Nettstedet som brukes i vår er 

godt egnet til å finne ut hvordan barn har det på skolen med voksne og venner. 

Lærerne kan lage egne undersøkelser flere ganger i året og få ut sosiogram over 

hvem som leker med hvem. 

 

SAK 3: Vårt fysike skolemiljø 

 
Hva er bra med det fysiske skolemiljøet på vår skole? 

Vi har mange leker i lekeboden og ikke mange skoler har så mange ronser som oss. 

Det er fint at vi har flere baner til ballspill. Vi synes klasserommene og gymsalen er 

ganske store (sammenlignet med Slettheia). Det er fint at vi har en liten og oversiktlig 

skole. Det er ikke lett å gå seg vill her. Skolen har mye fin kunst på veggene. 

 
Hva kan bli bedre med det fysiske skolemiljøet? 

 Det hender at det er stein og planker i tauløypa. Det kan være farlig hvis noen 

faller på disse.  

 Selv om det alltid er en klasse hver mandag som skal rydde skolegården for 

søppel, er det mye søppel her. Kanskje vi kunne ha en frivillig søppelklubb for 

de som liker å rydde?  
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 I klasserommene er det bare en vask. Det hadde vært fint om vi fikk flere slik 

at det gikk fortere å vaske hendene før spising.  

 Utekrana virker ikke. (Vi har bedt om å få ny) 

 Vi skulle ønske oss et lekeapparat oppe på asfaltplassen. (Vi er i prosess med 

Rita Galteland på et nytt apparat)  

 Det er en del vann i bunnen av akebakken. (kom som går tett/ er plassert feil) 

 

 Lyset på toalettene styres av solseller. Det hender at lyset slukkes mens barn er 

på do. Det er ikke så kjekt. (rektor tar opp med vaktmester) 

 Det er en spiker i en av lekehyttene. (vaktmester fjerner) 

 Nede ved kunstgressbanen mot blokka er det både en metallting som bør 

kuttes av og taggete gjerde som kan være farlig. (vaktmester ser på dette) 

 

Referent, Tormod Lien 

 
 
 
 
 

 
 
 


