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Til stede:  Astrid og Hanne (skolen), Mathias og Inga (elevrådet) og Kristin og Line (FAU)  
Forfall: Ingen 
Referent:  Hanne Bender Grønstad 
Dato:  04.02.2020 
 
(Politisk repesentant møtte ikke. Skolen jobber for å finne ut hvem vedkommende er.) 
 
 
 
 
 
Sak 1 2019/2020 – SMUs mandat og informasjon 
 
Hanne hadde sendt ut info om SMUs mandat og funksjon i forkant og gikk derfor ikke gjennom 
dette, men hovedinnholdet skisseres her: 
  
Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt 
skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, 
foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være  
representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. 
Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel  
kan SMU behandle brukerundersøkelser og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de 
svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge 
opp og se at forbedringer blir gjort. 
 
 
Sak 2 2019/20 – Gave til utstyr i skolegården fra Nordberg skoles venner (180 000) 

I forbindelse med at NSV sin eneste inntektskilde falt bort (leieinntekter bokskap), besluttet 
FAU i fjor å legge ned NSV. Det ble videre besluttet at restbeløpet på 180 000 skulle benyttes 
til innkjøp av utstyr til skolegården og at SMU skulle følge opp saken. Skolen har kjøpt inn noe 
utstyr, men det er fortsatt masse midler igjen. Følgende ble bestemt: 

Elevrådet tar opp saken og samler inn ønsker/innspill. Disse sendes Kristin.                         
Frist: Fredag 6. mars. Kristin tar kontakt med Undervisningsbygg og avtaler en befaring før 
påske. Driftsleder Terje blir med på denne befaringen. Ansvar for å forberede saken: Astrid og 
elevrådet og Kristin 
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Sak  3 2019/20 – Aktuelle saker våren 2020 (idémyldring) 

- Bruk av mobiler på skolen – samtale/refleksjon. Denne saken tas ikke videre. Skolen 

har en praksis som fungerer tilfredsstillende (innsamling av mobiler i rommene) og 

velger å ha fokus på nettvett og forebyggende arbeid. Dette arbeidet er forankret i 

skolens planer og ligger i vårt årshjul. 

- Midttimeaktiviteter – elevrådet gjør en kartlegging slik at vi får vite hvilke aktiviteter 

som blir brukt og hvilke aktiviteter som evt ikke blir brukt. De ber også elevene komme 

med innspill dersom det er aktiviteter de ønsker seg. Vi tar opp saken på nytt på neste 

møte. Ansvar for å forberede saken: Astrid og elevrådet 

- Trivselstiltak – forslag fra elevrådet: talentkonkurranse i juni og klassekamp. Vi har 

også satt i gang biljard, fellessamlinger, Lucia-dag og bolledag. Elevrådet jobber videre 

med talentkonkurranse og klassekamp og presenterer forslaget på neste møte. Ansvar 

for å forberede saken: Astrid og elevrådet 

- Info om trygg skolevei – Line informerte om arbeidet til FAU på Kringsjå. De er i dialog 

med Bymiljøetaten og har bedt om utbedringer i Sognsveien (fortau i stedet for 

veiskulder, senket fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t, utvide innkjøringen til Kiwi, sluser 

rundt gangfeltet ved T-banen, gangbru fra T-banen til skolene, bedre og mer belysning 

og tydeligere overganger). Hanne presiserte at skolen oppfordrer elever og foresatte til 

å reise kollektivt (i tråd med vår miljøfyrtårnprofil). Vi ønsker oppdatering på neste møte. 

Ansvar for å forberede saken: Line 

- Handlingsplan for elevenes psykososiale skolemiljø – foreldrene (FAU) ønsket 

innsyn i vår plan. Hanne ba FAU ta kontakt med rektor – ikke egen sak. 

- Elevundersøkelsen – må forberedes. Denne saken skal behandles i FAU i februar. Vi 

behandler saken på neste møte (informasjonssak), men ønsker også å drøfte evt tiltak 

for å bedre områder med utviklingspotensiale. Ansvar for å forberede saken: Hanne 

Øvrige saker som dukker opp meldes under punktet "eventuelt" i forkant av de to neste 
møtene. 

 

 

Vi avholder to møter til i løpet av våren: 

Torsdag 16. april kl 15-16 (innkalling kommer i uke 14 – før påske). 

Torsdag 4. juni kl 15-16 (innkalling kommer i uke 22) 

 

 

Nordberg, 7. februar 2020 

Hanne Bender Grønstad (referent) 

 

 

                                       


