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Referat fra møte i Skolemiljøutvalget 25.11.2021
Til stede:
FAU v/ Kenneth Gangstø, Bjarte Hundvin og Linda Rolfsnes
Elevrådene v/Oda, Kasper, Roland, Ricce, Lena
Repr. ped.ansatte: Freddy Haugen og Reidar Haugen
Repr. fra andre ansatte: Randi Andersen og Elisabeth Skjerdal
Repr. fra Bergen kommune: Linda Stub Nilsen, rektor
Forfall: Karianne Solberg (klassekontakter)
Saker:
Sak 1- 2021/22: Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Sak 2- 2021/22: SMU sin rolle
Rektor viste til utsendt forarbeid og åpnet for spørsmål/kommentarer til informasjonen.

Sak 3-2021/22: Skolens arbeid med skolemiljøet
Rektor redegjorde for skolens
-

Forebyggende arbeid
Rutiner knyttet til §9a og retten til et trygt og godt skolemiljø for eleven
Undersøkelser høsten 2021 (Elevundersøkelsen og Olweus-undersøkelsen)
Skolens opplevelse av skolemiljøet.
Skisse til oppdatert sosial kompetanseplan

Sak 4- 2021/22: Elevens opplevelse av skolemiljøet.
Elevrådet på barnetrinnet:
De opplever lite mobbing på skolen og klassene.
De opplever at det ikke alltid er greit å si fra og er redd for konsekvensene fra medelever.

De opplever mye stygg språkbruk og særlig på bussene.
Språkbruken blir noe bedre etter at lærerne har tatt det opp.

Elevrådet på ungdomstrinnet:
Utfordrende å begynne på 8.trinn. Mye nytt og mange nye elever.
Opplever mye grov språkbruk og hetsende ord.
Urovekkende mye hærverk på bygget.

-

Hva kan elevrådene bidra med i arbeidet med det systematiske arbeidet?

Elevrådet på barnetrinnet:
• Språkbruk må være tema i klassemøtene.
• Flere tilbakemelder at klassemøtene ikke gjennomføres slik som tiltenkt.
• Språkdag der en jobber med språk på mange måter.
• Holen-talenter som sosialt tiltak.
• Turneringer med ulike ballaktiviteter i nytt idrettsbygg.
• Holatrimmen våren 2022
• Faste oppvisninger fra hvert trinn.
• Volleyballturnering i slutten av skoleåret
Elevrådet på ungdomstrinnet:
• Ulike aktiviteter i friminuttene ute og inne. Benytte de nye fasilitetene.
• Elever får ansvar for aktiviteter.
• Utfordrende å jobbe med språkbruk.
• Fortsette pågående tiltak med ekstra tilsyn for å redusere hærverk.
• Vurdere fellesturer for trinnene ved oppstart for å sammensveise trinnene i større
grad. F.eks overnattingsturer.
Sak 5- 2021/22: Foresattes opplevelse av skolemiljøet.
Opplever et godt skolemiljø, men enkeltelever som utfordrer og noen klikkdannelser .
Utfordrende å holde oversikt grunnet store trinn på ungdomstrinnet. Opplever det positivt at
elevene får mulighet til å gå rundt vannet i friminuttene og ha fotballbinge i nærheten.
-

Hva kan foresatte bidra med i det systematiske arbeidet?

-

Har FAU en bestilling til skolemiljøutvalget?

FAU tar dette opp i neste FAU-møte.
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