
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-   
Skolemiljøutvalg Øvre Slettheia skole 

 
 

Møtedato: Onsdag 18.11.2020 Tid: 18.00-18.50 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– SFO 

Til stede:  
Rahul David(foreldrerepresentant), Trine Engeland(foreldrerepresentant), Linn Finkelsen 

(foreldrerepresentant), Bjarne B Lieng (politisk representant), Kristin Dokmo Harbakk (lærerrepresentant), 

Nina Lossius (lærerrepresentant), Unni Brekka Ugland (representan for andre ansatte), Rodi Adnan Dado 

(elevrepresentant), Flora Amiri (elevrepresentant), Salma Israilova (elevrepresentant), Jens Bårdssønn 

Sørjoten (elevrepresentant), Tormod Lien (rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

1 Lovlig sammensetning og mål for skolemiljøet 

Skolemiljøutvalget ble avholdt med Koronatiltak (stort møterom med større 

avstand enn vanlig/ alle sa de var friske/ hender, bord og stoler var spritet i 

forkant). Det var stort overtall av deltakere som ikke var ansatt på skolen, så 

sammensetningen var etter reglene. Elevene i utvalget repeterte våre tre mål 

for skolemiljøet på Øvre Slettheia skole: 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. 

 

2 Sosial handlingsplan 2020 

Vi har laget en ny sosial handlingsplan etter mal som alle skoler i Kristiansand 

skal bruke. Planen ble gjennomgått i SU i forrige måned, og denne gangen 

ønsket vi elevstemmen inn i forhold til det psykososiale skolemiljøet vårt. 

Elevene startet med å fortelle om Zippys venner, et undervisningsopplegg 

skolen har brukt i mange år. Det handler om å snakke om følelser og å finne 

gode løsninger. Elevene delte ut både «løsningstrappa» og brosjyre til oss. 

Videre fortalte de om vennebenken vi har, om klasseråd og elevråd, 

fadderordning, voksne som hjelper i friminutt, om trivselstiltak som 

«beintøft», «blime», gratis frukt/melk og kveldarrangementer. Alt dette og 

mer, er viktig for at vi skal ha en trygg og trivelig skolehverdag for alle elever. 

 

3 Trivselsundersøkelsen 

Sosiallærer, Kristin Dokmo Harbakk fortalte kort hvordan alle barn på 1. og 2. 

trinn er blitt intervjuet av henne om trivsel, venner og trygghet nå i høst. På 

3. og 4. trinn har elevene svart skriftlig og kontaktlærerne har tatt ansvar for 

å snakke om svarene deres i elevsamtaler de har med dem. Barna på skolen 

vår er i en alder hvor de er veldig «her og nå/ hva skjedde i forrige friminutt»  

i svarene de gir. Derfor er det viktig at en voksen som kjenner dem har 

trivselssamtalene og at det er tett dialog mellom sosiallærer og 

kontaktlærene. Foreldre blir orientert dersom vi mener barna ikke trives. 

Konklusjonen er at vi har god kontroll på barnas trivsel og oppfølging av de 

få som sier de ikke har det så bra. 

 

 
Ref. Tormod Lien 


