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Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Holen skole 12.05.2022

Sak 5- 2021/22: Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Sak 6-2021/22: Skolens arbeid med skolemiljøet
-

Oppfølging av temaøktene på 5.-9.trinn om «Inkludering og mobbing « ved
team Skyfritt
Oppfølging av temakvelder på 8. og 9.trinn

Elev- og foresatterepr, samt skolen opplevde det som gode temaøkter og kvelder. Et
godt utgangspunkt for skolens videre arbeid med elevenes sosiale kompetanse og
forankre i det forebyggende arbeidet.
Skolen er opptatt av at det skapes felles holdninger med hjemmene slik at vi
sammen kan få til holdningsendringer over tid.
Temakvelder er en god møteform og kan med fordel videreføres. Skolen vil vurdere
om oppmøte for elever skal være obligatorisk og om samme refleksjonsspørsmål kan
benyttes til foreldremøter høst.
SMU vil utfordre trinnkontaktene til å skape samlingssteder for elever og foresatte,
der også tema kan berøres gjennom dialogspill/refleksjon. Skolen kan etter hvert
være en god møteplass for dette.

Sak 7- 2021/22: Elevundersøkelsen 2021
Rektor viste til tendensene i undersøkelsen som er tilgjengelig for alle på skolens
hjemmeside.

Skolen har interne rutiner for oppfølging med lærere og trinnene, og vil bruke
resultatene inn mot elevrådets arbeid med tematikken.

Sak 8- 2021/22: Olweus-arbeidet
Rektor orienterte om pågående revisjon av Olweus-arbeidet for å oppnå den årlige
sertifiseringen. Olweus-undersøkelsen er en del av revisjonen og vil bli gjennomført i
mai/juni 2022. Resultatene vil være aktuelle å belyse i neste SMU-møte.

Sak 9- 2021/22: Arbeid med skolemiljøet 2022-23
Det ble åpnet for mulighet til innspill til skolens arbeid.
Det kom ingen konkrete innspill i møtet, men med mulighet til å spille inn fortøpende
til skolen.
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