
Referat fra SMU-møte tirsdag 17.1.23 kl 16:00 – 16:50  
 
Til stede: Josefine (elevrådet), Liv (elevrådet), Maria (FAU) og Hanne (skolen) 
 
Agenda: 
 

1. Konstituering – valg av leder/nestleder: 
Maria valgt som leder, Josefine valgt som nestleder. 
 

2. Gjennomgang av Skolemiljøutvalgets mandat og oppgaver: 
Gikk gjennom mandatet og oppgavene. 

 
3. Forslag til aktuelle saker våren 2023:  

- Hva kan gi et bedre skolemiljø på Nordberg? 
- Hvilke oppgaver skal vi jobbe med dette halvåret? 
- Godt fysisk miljø - temperatur 
- Godt psykososialt miljø (MOT, midttimeaktiviteter, bibliotek/miljøteam m.m.) 
- Ordensreglement  
- Trivselstiltak – Hjem-skole-plan, tatt i FAU, ønsker om trivselstiltak iverksatt av foreldre 
- Saker fremmet av Elevrådet? 

 
SMU drøftet hvilke oppgaver som er aktuelle denne våren og kom frem til følgende: 
 
Fysisk miljø: Svært mange elever melder om dårlig fysisk miljø for tiden. Det er store 
temperaturforskjeller i klasserommene og i fellesarealene, alt fra iskaldt til glovarmt, og det 
er ikke mulig å lufte fordi vinduene er små og noen ikke lar seg åpne. Mange elever har vondt 
i hodet og mener de blir syke. Saken er meldt til Oslobygg. Det er feil på anlegget vårt, og vi 
venter på reparasjon/utbedring. Driftsleder og skolens ledelse purrer og er i dialog med dem. 
 
Sosialt årshjul: Dette har FAU jobbet med. De kommer til å legge frem et forslag som de 
ønsker at elevrådet skal se på og drøfte. Elevrådet tar tak i dette så snart de får oversendt 
forslaget fra FAU. 
 
Felles forventninger (ordensreglement): Både elever og ansatte ønsker seg et sett med felles 
forventninger/regler som skal gjelde for alle. Elevene ønsker å kalle det forventninger, ikke 
regler! De mener også at det bør være få og tydelige forventninger, de må heller ikke være 
for spesifikke. Elevrådet tar dette opp på neste møte og ber alle om å drøfte det i klassene. Vi 
håper å få på plass et sett med felles forventninger i løpet av våren. 
 

4. Eventuelt – ingen saker. 
 
 
Nordberg 27.1.23 
Hanne Bender Grønstad (referent) 
 
 


