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Til stede: Bente Brokke(styreleder), Trine Engeland(foreldrerepresentant), Eirin Årikstad 

(foreldrerepresentant), Tormod Lien (rektor), Charlotte B. Olsen (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)  

 
 
Vi begynte møtet med å kontrollere at miljøutvalget var riktig sammensatt. Det var 

det med god margin. 

 

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: Vårt fysike skolemiljø 

 
Hva er bra med det fysiske skolemiljøet på vår skole? 

Vi har mange leker i lekeboden og at det forskjellige ting vi kan gjøre i skolegården 

vår. Det er fint at vi har flere baner til ballspill, tauløype og småhytter. Elevene synes 

også det er bra at parkering for ansatte og gjester er langt fra elevinngangene. 

 
Hva kan bli bedre med det fysiske skolemiljøet ute? 

 Nede på banene (Idrettsetatens ansvar) så er det hull i nettene på 

målene og i det store nettet mot basketbanen. Det hadde vært fint 

med 6 mål i stedet for 4. 

 Det er en planke som er knukket i ballbingen. Det er ingen spiker eller 

skruer som stikker ut, heldigvis. 

 Basketballkursvene er veldig høye. Kan de senkes, eller er de ment for 

kveldstid og større barn? 

 Det er et fjell ved fotballbanen (bortenfor akebakken) som elevene 

synes er litt høyt. Bør det et gjerde her? 
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 Gummien som hindrer at barn klemmer seg på kjettingen som er på 

ronsene, bør skiftes. 

 Det er noen ståltråd-fester på gjerdet mot barnehagen som er skarpe. 

 

Når det gjelder innemiljøet på skolen forteller elevene at de liker at vi har mye gode 

læremidler, særlig nivådifferesierte bøker. Elevene mener at lærerne på skolen er 

veldig flinke! Det er godt med lys i klasserommene og god luftkvalitet med unntak av 

grupperommene. Ellers synes de at vaktmester skal hjelpe til med å justere 

fotbrettene på arbeidsstolene deres og justere dørpumper på elevdoene. Elevene 

viste bilder av førstetrinnselever som står ved siden av garderobehyllene sine. 

Garderobene er montert for høyt for de yngste på skolen vår. 

 

Hva gjør vi for å ta vare på kroppen vår? 

Vi har beintøft-kampanje, to 30-minutters friminutt, samarbeid med hånsballskole, 

gratis frukt og melk og undervisning om sunt kosthold. 

 

   

 

Referent, Tormod Lien 

 
 
 
 
 

 
 
 


