
Tveita Skole  

 

Referat fra Skolemiljøutvalg (SMU) 
 

Dato:   26.november 2020  
Tid:   kl 1700-1800 

Sted:   Møterommet 
 

Tilstede:  
 

Elever:  fra 7B: Emina Basic, elevrådsleder via Teams 

  fra 7A: Emil Søbak Kallasten, nestleder 
 

Foresatte: Anette Skaga, FAU 

  Kristin Heger, FAU  
 

Ansatte: Nils André Kragholm (vikar for vara Christina Lund Lauritzen)  
 

Politiker: Ragni Arnesen(H), driftsstyret Tveita 

 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

 

Forfall:  Katrine Jørgensen (ansatt) 
 

  
 

Sak 08/20:  Godkjenning av referat 
  Referat ble godkjent 
 

Sak 09/20:  Godkjenning av saksliste  
  Saksliste ble godkjent 
 

Sak 10/20:  Informasjon fra rektor om arbeidet i (SMU) og sentrale  
arbeidsoppgaver. Valg av leder, nestleder og sekretær 

 

Alle medlemmene fikk utdelt veileder fra Utdanningsdirektoratet for 
Skolemiljøutvalg. 
FAU har oppnevnt 2 nye medlemmer som representerer de foresatte for 
skoleåret 2020/21. 
Elevrådet har oppnevnt 2 medlemmer (leder og nestleder).  
De ansatte har oppnevnt 1 medlem.  
Driftsstyret   har   oppnevnt   1   politisk   medlem   blant   sine   politiske 
medlemmer. 
Rektor representerer skolens ledelse. 

  

Rektor ble valgt som leder for SMU, Kristin Heger ble sekretær.  
  



Møtefrekvens ble satt til 2 ganger per år og kan økes dersom det kommer inn 
saker eller behov.  Elevene melder inn at tirsdag og torsdag passer. Neste 
møte satt til mars neste år. 

 

Sak 11/20:  Skolens arbeid med skolemiljø: 
∙ Klassens time og Mitt valg 

∙ Fellessamlinger uten fysisk kontakt 
∙ SosialAgentene og fritidstilbudet Kjeller`n 

 

Oppstart av Mitt Valg som Lions står bak. Det er et livsmestringprogram med 
fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig 
utvikling. Lærere og Aks ansatte er kurset i dette, de yngre trinnene jobber de 
fortsatt med sosial kompetanse og Link til Livet, da det passer dem godt. 
Plukker litt fra flere gode program, gode leker og aktiviteter som i sum skal 
bygge opp om folkehelse og livsmestringen til skolebarna.  

 

Grunnet Covid-19 er flere fellessamlinger gjennomført digitalt som f.eks 
7.trinns FN samling, 6.trinn har ordnet julekalender, mens 4.trinn gjør noe til 
advent. Sosiallærer har laget Kahoot, BliMed dans osv. 
 
Samarbeid med bydelen Sosialagentene om 5-7. trinn og bruk av Kjeller´n der 
de kan være sosiale, få toast, gjøre lekser, spille på playstation og bordspill. 
Også i tett samarbeid med miljølærer Jonas og Tveitaklubben, mulighet for 
mer dans, fotball med Vålerenga, forslag om skating. Populært blant 5 og 6. 
trinn, litt mindre for 7.trinn - mulig pga aktiviteten er lagt til fredag? 

 

Sak 12/20:  Status skolegårdsprosjekt 
 

En målsetning om å få ferdig første trinn i skolegårdsprosjektet før frosten 
setter seg.  
Det blir balansestokker, sosiale sitteplasser med mulighet for 
utetime/bålpanne, nedfelte trampoline mm. Stedet som skal utbygges først 
er området og avsatsene, utenfor matsalen/lærerkontorene. 

 

Neste trinn vil være knyttet til ferdigstillelse av nybygget.  
 

Sak 13/20:  Elev-og trivselsundersøkelsen 2020 

 

Elevudersøkelsen er ikke ferdigstilt for 2020. Trivselsundersøkelsen har  
generelt gode resultat i Oslo, AKS trivsel hatt markant oppgang , særlig blant 
de eldre elevene. Flere melder at de opplever at lærere bryr seg, hører på 
dem og at de får lov å være med. 

 

Sak 14/20:   Hva jobber elevrådet med nå? 

 

Elevrådet jobber mye med trivsel. De melder at de savner interaksjon på tvers 
av trinnene og at de store tar seg av de yngre - omgang med fadderbarna 
sine.  



Rektor meldte at de skal se på om det er mulig innenfor smittevernreglene, å 
inkludere andre trinn i samarbeidskorhortene. 
Utedisco fortsetter, hvor alle klassene bidrar til spilelistene. 
Mer inspeksjon, flere lærere og færre barn i skolegård har gitt mer trivsel og 
ro.  
Delt friminutt gir bedre tilgang til lekeapparater og mindre konflikt - noe som 
også viser seg i AMU rapport om betydelig nedgang i voldelige 
episoder/hendelser, meldte rektor. 

 

Sak 15/20   Eventuelt 
 

  Innspill fra elevrådet om å flytte bordtennisbord som er plassert i en  
  opptegnet hinderløype som skaper forstyrrelser og konflikt, samt også  
  plassert værutsatt (mye vind).  
  - Bordtennisbordet er ekstremt tung og kan ikke lett flyttes, rektor vil se på 
  om det er mulig, evt tegne opp hinderløypen på nytt. 
 


