
Referat fra Skolemiljøutvalget torsdag 22. november kl. 15:00 

 

Tilstede:  

Katinka Leiner (Driftsstyret) 

Bente Carine Olsen Brinchmann (FAU) 

Astrid Helene Snekkevik (Elevrådet)  

Elias Paulsen Kvalheim (Elevrådet) 

Sondre Høien-Andersen (Elevrådet) 

Ellen Bergsland (Rektor) 

Silje Kroglund (Inspektør) 

Marit Garberg (Hovedverneombud) 

 

Sak 1) Elevrådstyret presenterer hva de jobber med 

- Miljøpatrulje 

- Har lest historien om "Else" som ble mobbet – diskutert hvordan medelever og lærere 

burde ha oppført seg annerledes for å hjelpe Else 

- Hadde en øvelse med et krøllet ark som gikk runden i elevrådet – for å illustrere 

hvordan det er vanskelig å rette ut foldene på arket – og at det kan minne om hvordan 

det er vanskelig å glemme at man har blitt plaget.  Det vil prege personen lenge etter at 

plagingen er over. 

- Har hatt besøk av Redd barna som snakket om arbeidet med et godt skolemiljø 

- Redd barna anbefalte at alle burde ha en boks i klasserommet der elever kan melde 

anonymt om det er noe de synes er vanskelig med skolemiljøet 

- Styret har arrangert dodgeballturnering som et trivselsfremmende tiltak 

 

Sak 2) Lysejordets arbeid for godt skolemiljø 

- Vi jobber med et godt skolemiljø hver dag  

- Og vi har en egen overordnet plan for dette arbeidet. 

- Det er fast på agendaen på elevrådsmøter og i klassemøter 

Sak 3) Forskjellen på å sladre å si ifra  

- Hvis man sier noe for at den andre skal få kjeft eller få det dårlig, så er det å sladre 

- Viktig å si ifra til en voksen hvis man ser at noen ikke har det bra, er utenfor eller man 

lurer på om de har det bra 

Sak 4) Aktivitetsplikten  

- Skolen tar tak med en gang det meldes at en elev ikke har det bra 

- Vi skriver en aktivitetsplan og har møte med foresatte  



- Vi følger opp aktivitetsplanen på trinn og med alle lærerne som jobber rundt eleven 

- Vi opprettholder aktivitetsplanen så lenge vi tenker det er hensiktsmessig og foresatte 

ønsker det 

Eventuelt: 

- Representantene fra FAU, DS og skolen var imponert over hvor godt forberedt 

elevrådsstyret var 

 

 

Referent: Silje Kroglund   


