Holen skole

Til den det måtte gjelde

Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:
Deres ref.:

2020/103866-1
Linda Stub Nilsen
27. november 2020

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 26.11.2020
Til stede:
FAU: Jostein Bjørgo, Glenn Nord-Varhaug
Elevrådene: August Bjørgo (6.tr),)
Repr.undervisningspersonale: Reidar Haugen
Repr. annet personale: Randi Andersen, Elisabeth Skjerdal
Forfall: Arild Mundal , Olea Hagerup Bjørnsson (5.tr) Synne Kjølholdt (10.tr), Elias Djønne
(10.tr)

Saker:
Sak 1- 2020/21: Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Sak 2- 2020/21: SMU sin rolle
Rektor redegjorde for Skolemiljøutvalgets rolle og sammensetning.
«Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte,
foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven
§ 11-1).
Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU,
og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være
SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i
flertall.
SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt
og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet
(opplæringsloven § 9 A).
SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU kan for eksempel
behandle brukerundersøkelsene og komme med forslag til hva som kan forbedres på skolen.
Postadresse:
Serviceboks 7700, 5020 Bergen
Kontoradresse:
Nebbeveien 1, 5144 Fyllingsdalen

Telefon: 53032600
E-post: holen.skole@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no/holen

SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer
blir gjort.
Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i
referatet. Hvis elevene ikke er til stede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme. De skal
ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre
medlemmene har taushetsplikt. Hvis de likevel får høre om noe som gjelder en annen elev,
har de taushetsplikt».

Sak 3- 2020/21: Skolens arbeid med sosial kompetanse /elevens rett til et trygt og godt
skolemiljø
Rektor viser til det daglige arbeidet med elevenes sosiale kompetanse.
Overordnet del i LK20, Skyfritt- inkluderende og godt oppvekstmiljø for barn og unge i
Bergen, Opplæringsloven og «Sammen for kvalitet-læring», som alle forpliktende planer for
skolens arbeid med sosial kompetanse. I tillegg er elevenes rettigheter og plikter forankret i
forskrift til ordensreglement og opplæringsloven §9a.
Rektor redegjorde for det forebyggende arbeidet med Olweus som ett av de mange verktøyene
i arbeidet med elevens sosialkompetanse, og prosessene med kompetanseheving og refleksjon
i personalet denne høsten. Reidar viste også til konkrete tiltak på enkelte trinn og konkrete
oppdrag elevene kan få i et klassemøte, som skal avholdes min. 2 ganger/måned.
Rektor viser også til fokusområdene på trinnene som er formidlet i ukesinformasjonen.
Rektor ønsker at resultatene etter elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen blir tema i
neste møte.

Sak 4- 2020/21: Hva foresatte kan bidra med i det systematiske arbeidet
FAU-representantene pekte på viktigheten av at de foresatte støtter oppunder skolens arbeid
med sosial kompetanse og de fokusområdene trinnene har. Det ble pekt på viktigheten av å
følge med på elevenes sjargong og språkbruk og reagere som tydelige voksne og gode
rollemodeller.
FAU-representantene vil ta opp igjen samarbeidet med Barnevakten og temakveld for elever
og foresatte, når det lar seg gjøre å gjennomføre en slik temakveld.
Rektor vil oppfordre det påtroppende FAU til å sette dette på dagsorden og oppfordre
foreldregruppen til å støtte oppunder arbeidet med sosial kompetanse og de fokusområdene
trinnene nå har.
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Sak 5- 2020/21: Elevens opplevelse av skolemiljøet.
Hva elevrådene kan bidra med i arbeidet med det systematiske arbeidet
Elevrådene vil bli utfordret på dette i elevrådsmøtene.

Fyllingsdalen 27.11.2020
Med hilsen
Holen skole

Linda Stub Nilsen
Rektor
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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