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06/21 Godkjenning av innkalling og referat 

  Ingen merknader 

 

07/21 Sammensetning og mandat for skolemiljøutvalget 

Utvalget er hjemlet i Oppll § 11-1a.  Her framgår lovlig sammensetning og 

aktuelle oppgaver. Ved Mosterøy skole er det samarbeidsutvalget som er 

skolemiljøutvalg.  For at lovens bestemmelse om at elever og foreldre skal ha 

flertall i utvalget, er utvalget utvidet med to foreldrerepresentanter.  

Skolemiljøutvalget ved Mosterøy skole behandler fysisk skolemiljøi møte om 

høsten og psykososialt skolemiljø i møte om våren.  Utvalget kan ellers kalles 

inn ved behov. 

Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø er hjemlet i opplæringslovens §9-a og 

også i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
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Møterutine for SMU er vanligvis to ganger pr år, og er tidfestet i møteplanen. 

 

08/21  Skolens fysiske miljø 

Prosjekt skolegård: Ikke ferdigstilt ennå, men ser ut til å bli bra.  Positivt 

overrasket over hvordan det blir.  Elevene gleder seg. Det blir også kjekt på 

fritiden. Det har vært et par henvendelser ang. sikkerhet for elevene ved 

transport inn og ut av området. Rektor har hatt dialog med entreprenør om dette. 

Skolebygget: Bygget oppleves som bra og velholdt. Litt lite kapasitet på 

grupperom, men ellers god plass. De eldste klasserommene har fått nye lamper 

med bedre lys, og som også er mindre energikrevende.  I noen av disse 

rommene er det gamle panelovner som ikke regulerer temperaturen godt.  Tas 

opp med byggforvalter.   

Det er bestilt automatiske døråpnere til klasserom som skal benyttes av 

rullestolbruker.  FAU ber rektor sjekke automatisk døråpner i kjelleren.  Kan den 

være farlig når den lukker igjen? 

Golvet i hallen begynner å bli slitt.  Det er fare for fliser.  Bør byttes.  Det er også 

mangel på lagringsplass i garasjene.  Tas opp med byggforvalter. 

Elevene på mellomtrinnet etterlyser mer mulighet til å stå under tak når det 

regner.  Dette har vært på planen i et par år, men ikke blitt realisert.  Rektor tar 

dette opp igjen med vaktmesterformann. 

Fysiske koronatiltak: Tiltakene har variert etter tiltaksnivå. Elevene har hatt 

begrenset bevegelsesfrihet ute, områdene har vært tildelt pr trinn. Vi er heldige 

som har nok områder utendørs. Innendørs har det i perioder ikke vært lov å 

bruke fellesarealer, og i store deler av tiden har klassene forholdt seg til eget 

klasserom.  Skolen har vært restriktiv til å blande elever fra ulike klasser 

(kohorter), og i hele perioden har vi ikke hatt felles samlinger for alle klasser 

innendørs.  Vi har gjennomført noen opplegg trinnvis, og noen opplegg utendørs 

med planlagt avstand. Reglene for skolebuss har vært litt forvirrende, og det har 

også vært vanskelig eller umulig å ikke blande grupper og holde avstand. 

Elevene har også hatt positive opplevelser i koronaperioden. Noen syns det var 

trygt å vite hvem de skulle være med og hvor de skulle være i friminuttet, mens 

andre savnet vennene sine. Det har også vært en del uteskole og uteaktiviteter i 

perioden. 

Trafikksikkerhet: FAU etterlyser flere tiltak i krysset Mosterøyveien/Vodlaveien.  

Krysset er opplyst, men har ikke fotgjengerovergang.  Det stilles spørsmål ved 

om krysset er trafikksikkert nok etter at gang- og sykkelveien mot Finnasand er 

fullført.  Flere barn sykler nå til skolen og passerer dette krysset til og fra skolen. 

FAU vil jobbe videre med dette spørsmålet. 

 

09/21  Eventuelt 

Innspill om skolehage ble ikke tatt med i planen for det nye uteområdet.  5.trinn 

hadde et prosjekt med nyttevekster i plantekasser i vår.  Skolen kan vurdere om 

dette kan være et fast opplegg på 5.trinn.  Grønsakene ble brukt i matlaging om 
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høsten i 6.klasse.  Krever at noen vil påta seg å se etter kjøkkenhagen gjennom 

sommerferien.  

 

 

 

 

Med hilsen 

Kristin Surnevik 
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