Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hovseter skole
Møtereferat
Til stede:

Mia Stoknes - foreldrerepresentant
Marie Faller Kvarud - elevrepresentant
Lise Aarstein Bakkebø - ansattes representant
Christel Sannerud Sydnes Fiske - ledelsesrepresentant
Forfall:
Kristine Meek Stokke - politisk representant
Møtegruppe: Smu
Møtested:
Hovseter skole, møterommet
Møtetid:
10.05.2022 16:00
Saksbeh:
Telefon:
Vår ref
Fiske
Arkiv
Click here to enter text.
Sak 1 - 2022 Godkjenning av innkalling
• Innkallingen ble godkjent.
Sak 2 - 2022 Konstituering av skolemiljøutvalget
• Presentasjon av alle representantene.
• Utvalget må få på plass en elev og en foreldrerepresentant til.
• De to sosialpedagogiske rådgiverne ved skolen vil veksle på å møte i smu.
• Det ble bestemt at vi gjennomfører 3-4 møter pr. år.
Sak 3 - 2022 Årshjul for skolemiljøutvalget
• Oppdrag: Lage et årshjul for SMU ved Hovseter skole med møtedatoer,
ansvarsfordeling og aktuelle arbeidsoppgaver.
Sak 4 - 2022 Opplæringsloven, paragraf 9A
• Etter Opplæringsloven §9A-1 har alle elever rett til et trygt og godt
skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.
• Inspektør informerte kort om skolens arbeid med § 9-A.
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Sak 5 - 2022 Nytt fra elevene
• Elevene ønsker seg tilgang til kaldt vann utenom vannkranene i
klasserommene og på toalettene. Vannet er sjeldent kaldt.
• Elevrepresentanten ønsker å skape hyggelige (hjemlige) klasserom fra
oppstart høstsemesteret, hvor elevene er aktive bidragsytere i utformingen
av disse.

Sak 6 - 2022

Nytt fra skolen
• Plan for oppstart i høstsemesteret er fokus på språkbruk blant elevene og
fortsette arbeidet for et inkluderende skolemiljø.
•
•

Sak 7 -

Ferdigstille en handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø ved Hovseter
skole.
Se nærmere på Hovseterreglene.

Eventuelt
• Til neste møte: Valg av leder, nestleder og referent.
• Ny møtedato: 27.september kl.16.

Christel Sannerud Sydnes Fiske
Inspektør

