
  

 

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Mosterøy skole 

 

Gruppe: Skolemiljøutvalget Mosterøy skole 

Møtested: Mosterøy skole, Personalrom 

Møtedato/ -tid: 

Møteleder: 

Referent: 

Onsdag 09.11.2022 kl. 18.00-19.30 

Inger Lise Rettedal 

Ellinor B. Langåker 

Deltakere: Inger Lise Rettedal (FAU), Ingebjørg K. Finnesand (FAU), Ann Merethe Meling (avd.leder), 

Kristine Flatebø (lærer), Ellinor B. Langåker (lærer), Terje Øvrebø (kom.rep), Mona Sem 

Klausen (andre ansatte), Severin Å. Harestad (elev) og Henriette Vareberg (elev),  

Rita H. Oldereid (FAU), Tore Harestad (FAU) 
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  11.11.22 

 

Sak nr.:  

06/22 Godkjenning av innkalling og referat  

Referat godkjent med forbehold om kommentarer. Rektor sender ut til gjennomlesing. 

 

07/22 Sammensetning og mandat for skolemiljøutvalget  

SMU-leder informerer om de ulike rådsorganene ved skolen og belyser oppgavene, 

funksjonene og rettighetene disse rådene har i arbeidet med skolemiljøet.  

 

Avdelingsleder orienterer om utvalgets oppgaver ut fra opplæringsloven og Forskrift for 

miljørettet helsevern for skoler og barnehager: Hovedsakelig fysisk skolemiljø, 

trivselsundersøkelse og handlingsplan for godt og trygt skolemiljø (Paragraf 9a).  

 

Møterutine for SMU  

Leder oppmuntrer elevrådet til å melde inn saker til SMU i forkant av møtene.  

 

08/22 Skolens fysiske miljø  

* Skolebygget 

- Nytt gulv i foajeen ved Mastrahallen ble lagt i høstferien, og nærmer seg 

ferdigstilt.  

- Nye panelovner er på plass i alle klasserom for 5.-7. trinn. 

- Lamper i klasserom er nå erstattet med LED-lys også i den gamle delen av 

bygget. 

- Regulering av innetemperatur: SFO-avdelingen oppleves som for kald. Dette er 

tatt videre. 
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Ansatte ved skolen opplever noen ganger skolebygget som kaldt om morgenen 

dersom det temperaturen synker betraktelig om natta.   

- Skolens gamle datalab har fått ny innredning og bruksområde: Skal være et 

alternativt rom for elever med behov for ro, hvile og dempet stemning. Rommet 

kan ikke bestilles, men står alltid ledig til å brukes av elever (sammen med 

voksen) som trenger det. Går under navnet: Labben.  

 

* Skolegården  
 

- Skolegården nylig oppgradert. Har fått satt inn et ekstra apparat: Stokke-skogen. 

Et lekeapparat som oppmuntrer til annerledes lek samt sosial prat.  

Elevrådet: Skolegården har fungert greit. Noen utfordringer/startvansker med 

oppførsel/bruk av noen av apparatene: Særlig fuglereir-reila (øverste del av 

skolegården) og karusellen (nederste del av skolegården). Elevrådet har selv 

laget rammer og regler for bruk av disse apparatene og opplever det som 

positivt. 

- Skolehagen har vært i bruk av to årskull tidligere. Skal ryddes igjen til våren, og 

være oppe å gå til neste kull skal i gang. 

- Treflis-dekket skaper litt “rot” med treflis på ville veier. Det skal kjøpes inn 

sopekoster.  

- Ny vennebenk: Et sted der elever kan møtes og prate sammen. Ser ut som den er 

populær og mye i bruk. Elevrådet presiserer: Benken skal ikke være et sted for 

“de venneløse”, men et sted for alle som ønsker å være sosiale. Både grupper og 

enkeltelever.  

 

* Trafikksikkerhet  

- Kristin Surnevik (tidl. rektor) har revidert skolens plan for trafikksikkerhet. Den 

ligger nå hos Trygg Trafikk til vurdering. Deler av trafikksikkerhetsplanen 

kommer også til å bli inkludert i HMS-planen. FAU og elevrådet ønsker planen 

til gjennomlesing innen 23.11.22. 

- Mangel på gangfelt i enden av kunstgressbanen: Fylkeskommunen har vurdert at 

trafikk-gjennomstrømningen på denne strekningen ikke er høy nok til å 

kvalifisere til gangfelt. SMU foreslår fortau og tydelig veimarkering, samt 

markering av “SKOLE”. (Skolens ledelse og FAU blir enige om hvem som tar 

dette videre til kommunen).  

- Er det behov for vikepliktskilt fra parkeringsplassen ut mot Vodlaveien? 

Eventuell markering av “SKOLE”? 

- Ved skolens sykkeldag: Problematisk for elever som kommer fra både Vestre og 

Austre Åmøy. Mangel på sykkel- og gangsti. Særlig skummelt over brua. Dette 

har vært en sak i Bygdebladet. Kanskje skolen også kan bidra til å presse litt på 

denne saken.  

- Bussrute fra Skorpefjell/Askje beregnes ut fra den korteste veien til skolen. 

Denne veien mangler både sykkel- og gangsti og gatelys. Skolen tar kontakt med 

Kolumbus om dette og ber om et skriftlig svar.  
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09/22 Eventuelt 

Elevrådet: 

Reflekslotteriet er i gang.  

Capture the flag- turnering er under planlegging.  

Elevrådet har i høst fått lære om handlingsplanen for psykososialt miljø. Med fokus på 

“Sei ifrå”. Avdelingsleder opplyser om at resultatet på trivselsundersøkelsen forrige 

skoleår viste at mobbing har gått noe ned fra året før.  

 

Foreldrerepresentant:  

Det har vært utfordringer med uønsket atferd blant en del av elevene på ulike trinn i 

friminuttene på mellomtrinnet. Det har vært vanskelig å finne sammen igjen etter to 

skoleår med koronatiltak og delt skolegård. Dette ble tatt opp på aktuelle foreldremøter 

hvor skoleledelsen også var representert. Avdelingsleder ser en tydelig bedring. 

Elevrådsrepresentantene synes også det går bedre nå.  

 

FAU: Universell utforming på skolen bør også gjelde lekeapparater og uteområdet 

generelt. Dette bør tas opp politisk. Det understrekes at dette ikke bør gå av skolens 

budsjett, men følge hjelpemiddelsentralen eller andre instanser.  

 

FAU: Leksedebatten fra forrige skoleår. Lekser handler også om elevens trivsel på skolen. 

SMU ønsker info fra rektor om hvordan denne diskusjonen har blitt fulgt opp.  

 

 

 

 

 


