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Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Elvetun skole 17.02.16
Til stede: Oda Røsæg Olsen, Øyvind Stokkland, Karine Goos og Kevin Fristad fra elevrådene
Monica Gjertsen, Nina J. Nikolaisen og Åshild Chruickshank fra FAU
Ellen Sæbbe fra personalet
Karl Johan Olsen og May-Elin Hals, Dyrøy kommune
Sak 1 Orienteringer
Enhetsleder ga orientering om at Elvetun er mobilfri skole. Saka tas opp i Oppvekst-og
omsorgsutvalget 8. mars.
Det ble også en kort gjennomgang av resultatene av Ungdata og elevundersøkelsen. Det
planlegges foreldremøte hvor Ungdata presenteres.
Det ble gitt ei orientering fra møte i FAU, hvor blant annet FN-dagsarrangementet har vært tema.

Sak 2 Utvalgets oppgaver
Enhetsleder gikk gjennom utvalgets sammensetting, hvor elever og foreldre sammen har flertall.
Utvalget skal:
• Arbeide for å øke deltakelsen fra foreldre, elever, skolen og de ansatte i arbeidet med
skolemiljøet
• Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet
• Kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet
Vi hadde en refleksjon om hva som er viktig for et godt læringsmiljø. Vi delte i grupper og
punktene som kom fram var:
 Variasjon, - teoribolker må ikke bli for lang
 Gode friminutt med mulige aktiviteter både ute og inne
 Det må være balanse mellom mestring og utfordringer
 Godt humør hos de voksne
 Mat og søvn hos elevene
 Vennlig, anerkjennende og bestemt klasseledelse
 Positivt med aldersblanding
 Respekt for hverandre
 Klasseutfordringer hvor enkeltelever er involvert, bør ikke tas opp i fellesskap
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Sak 3 Holdningsskapende og trivselsfremmende plan
Kommunestyret har bedt om at det i samarbeid med elever og foresatte framarbeides plan
for holdningsskapende og trivselsfremmende arbeid.
Det foreslås at rullering av handlingsplan mot mobbing blir en del av dette arbeidet. Den
viktigste delen av denne plan handler om bygging av gode relasjoner, og gode relasjoner gir gode
holdninger.
Utarbeidelse av denne planen vil være en oppgave skolemiljøutvalget skal ha.
Vi gikk gjennom del 3 som handler om forebygging, i Zeroplanen og gjorde ei fordeling av hva
de enkelte gruppene i skolemiljøet jobber videre med.




Elevrådene arbeider med
o pkt 3. -relasjon lærer -elev og pkt 3.3 relasjon elev-elev.
FAU arbeider med
o pkt 3.4 relasjon lærer – foresatte og 3.5 skolens samarbeid med hjemmene.
Personalet på skolen med
o pkt 3.1 relasjon lærer – elev og pkt 3.2 relasjon lærer – klasse/gruppe

Nytt møte i skolemiljøutvalget blir tirsdag 5. april klokka 13.00-14.30.

Med hilsen

May-Elin Hals
enhetsleder skole/SFO

Intern kopi til:
Erla Sverdrup
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