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Referat fra skolemiljøutvalg 26. mai 20021  
 

Klokken 18-18.45, elever, rektor og sosiallærer var til stede på konferanserommet, 

mens de andre deltok digitalt på Teams 

 

Til stede: 

Trine Engeland   foreldrerepresentant (FAU-leder)  

Linn Finkelsen   foreldrerepresentant  

Nina Lossius    lærerrepresentant  

Rodi Adnan Dado   elev på 3. trinn 

Flora Amiri    elev på 3. trinn 

Salma Israilov   elev på 4. trinn 

Jens Bårdssønn Sørljoten   elev på 4. trinn 

Kristin Dokmo Harbakk  sosiallærer/ elevrådansvarlig 

Tormod Lien    rektor og referent 
 
 

Sak nr Sak Ansvar 

 
1 

 

Er skolemiljøutvalget riktig sammensatt? 

 

Ja, det var flere elever og foresatte enn ansatte til stede. 
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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.  
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Hva er bra med det fysiske skolemiljøet på vår skole?  
 

Det er fint her. Vi har mange leker. Skolen er robust. Det er 

bra med lys og god luft. Vi har stor skolegård. Bra med 

skatepark så nærme. Fotballbanen er uten søppel og i fin 

stand. Vi snakke sammen om ting er vanskelig i friminuttene. 

Det er mange voksne som er ute i friminuttene. 
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Hva er ikke så bra med det fysiske skolemiljøet på vår 

skole?  
 

Vi kunne hatt flere lekeapparater, særlig er skolegården 

oppe litt kjedelig. En tuftepark (hinderløype) hadde vært 

 



 
 

 2 

bra. Bra at vaktmester har tatt bort gummimatter, for de så 

ikke så fine ut da de var slengt rundt i skolegården.  

 

 

 

Skateparken er litt langt borte, så vi hører ikke ringeklokka så 

godt. Kan vi hogge vekk trær der? Fotballbanen i 

kunstgress er ikke så miljøvennlig. I bingen er det en grop. 

Kan den fjernes eller utbedres? Doene, både seter og 

gulvbelegg luter tiss og ser stygge ut. Kan de skiftes? Vi 

kunne godt hatt to vennebenker. Sykkelstativet er litt skjevt. 

Basketballkurven på lekeboden er litt i stykker. 

Drikkefontene hadde vært fint. Kan vi få noen flere 

klasseballer? 
 

 

Rektor ser på muligheten for å gjøre noe med de punktene til forbedring som kom 

inn. Dette med doene vil han ta opp med hun som er byggets forvalter (Tiril Bjønnes). 

Skolen har ikke så mye penger som tidligere, så elevene må ikke ha for store 

forventninger til nye lekeapparater. Nye kjettinger til ronsene og topper til 

ballansestativ er nettopp kjøpt inn og skal monteres. Både 3. og 4. klasse fikk to nye 

baller i dag, en basketball og en fotball hver. 

 

Så vil vi igjen takke politikeren vår Bjarne B. Lieng for at han hjalp oss med 50 000 

kroner som ble brukt til å få montert nye utelys rundt skolen. Mørke kvelder er ikke 

lenger så mørke rundt skolen vår. 


