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Referat 01.06.2022  

 

01/22 Godkjenning av innkalling og referat 

  Ingen merknader. 

 

02/22 Psykososialt skolemiljø 

Gjennomgang av skolens egen trivselsundersøkelse ved Trude Johanne Edland.  

Trude er ansvarlig for gjennomføring og oppsummering skolens 

brukerundersøkelser. Undersøkelsen blir grundig gjennomgått med skolens 

personale, og vi har størst fokus på dårlig trivsel. Hvert klassetrinn går i tillegg 

gjennom resultatene for eget trinn og setter inn aktuelle tiltak. 

Hovedinntrykket i undersøkelsen er at 99% av eleven sier de trives veldig godt 

eller godt på skolen.  1% svarer at de trives dårlig eller veldig dårlig.  Dette er litt 

bedre resultat enn i fjor. Graden av trivsel i klassene er nesten like høy, 98,5%. 

Det er mange ting som gjør at elevene trives, bl.a. gode venner, kjekke voksne 

og kjekke friminutt.  Undersøkelsen viser en god bredde friminuttsaktivitetene.  

Mange bruker klatretårnet og fotballbanene, og mange liker å gå rundt og 

snakke med venner. 
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Det er 90% av elevene som sier de aldri blir mobbet, 9,5% sier de blir mobbet 

noen ganger, og 0,5% svarer ofte.  Skolen tar alle tilfeller på stort alvor, og har 

nullvisjon for mobbing.  Hver sak blir fulgt opp med aktivitetsplan og tiltak. Det er 

svært sjelden trivselsundersøkelsen avslører forhold skolen ikke kjent til på 

forhånd.   

Uønsket adferd som gjør at elever svarer «noen ganger» kan være dytting, 

spark og slag.  Dette gjelder særlig de yngste elevene. Det er likevel relativt lite 

fysisk negativ atferd. Annen negativ atferd er stort sett verbal, bli kalt stygge ting, 

kommentarer på utseende, stygt snakk eller negative utsagn om andre. Andre 

forhold kan være utestenging eller stygge blikk. 

I klasseromsgarderobene har trivselen gått litt ned. 13% sier de trives dårlig. 

Problemene er knyttet til at det er trangt, bråk og støy, og at noen bruker for lang 

tid i garderoben. 

I gymgarderobene har trivselen økt.  Bare 5% sier de trives dårlig, mot 10% i fjor. 

Her dreier det seg også om bråk og lyd.  I tillegg handler det om at stadig flere 

syns det er ukomfortabelt å være naken sammen med andre. Dette har vært en 

trend over flere år. 

På skolebussene er det i år god trivsel på Fjøløybussen og Brubussen, mens det 

derimot er relativt mange som ikke trives på Askjebussen og Åmøybussen. 

Det er blitt satt inn tiltak på klassenivå i forhold til trivsel på skolen.  Skolen 

jobber mer felles for å bedre trivsel på bussene.  Skolen har i år har felles fokus 

på å innarbeide og bruke de nye ordensreglene også i forhold til trivselssaker.   

I drøftingen ble det tatt opp at undersøkelsen eventuelt kan ha spørsmål om 

digital mobbing.  Undersøkelsen bør legges fram i elevrådet i tillegg til på trinnet.  

Alle foreldre bør få informasjon om resultatet og hovedutfordringer.  Det kom 

fram forslag om å legge fram undersøkelsen på klasseforeldremøtet hver høst.  

Administrasjonen forbereder dette. 

SMU tenker at undersøkelsen gir god informasjon og oversikt, og at skolen 

jobber godt med resultatene.  Oppsummert viser undersøkelsen totalt sett svært 

gode resultater. 

Det ble også gitt en kort orientering om resultatene på elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen.  

 

03/22  Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

Kort presentasjon ved rektor.  Planen beskriver rettigheter og rutiner knyttet til 

arbeidet med enkeltsaker som gjelder dårlig trivsel eller mobbing.  Stikkord for 

planen er at eleven skal bli hørt og foreldre skal involveres. Skolen har 

aktivitetsplikt i trivselssaker, og det skal i alvorlige tilfeller lages en aktivitetsplan.  

Tiltakene skal fortsette til elev, foreldre og skole er enige om at skolemiljøet igjen 

oppleves som trygt og godt. 

Planen skal drøftes årlig i FAU og bør inn på møteplanen. 

Planen kan leses i sin helhet på skolens hjemmeside. 
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04/22  Møteplan 2022-23 

Møteplanen er tidligere behandlet i FAU, og tas til etterretning.  SMU ber FAU 

legge inn årlig drøfting av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. 

 

05/22  Eventuelt 

  Ingen saker 

 

 

 

Med hilsen 

Kristin Surnevik 

   

 

 

         

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


