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Til medlemmer i skolemiljøutvalget: 

 

Til stede:            

 

Sven Erik Johansen (foreldrerepresentant), Ragni Arnesen (H), Katrine Jørgensen (repr. ansatte) 

Cathrine Mortensen (repr. ledelsen) 

Sara El Atiaoui, Maryama Corr (fra  elevrådet) 

 

 

Referat fra skolemiljøutvalget torsdag 28.februar  klokken 17.00 

 

Sted: Møterommet 

 

Møtet var utsatt fra 17. januar 

 

 

1. Hva sier elevundersøkelsen om hvordan Tveitas elever har det? 

 

Rektor gjennomgikk elevundersøkelsen. Oppsummert viser den at den er mindre mobbing enn i fjor 

og året før, og at de aller fleste trives og har venner. Det er likevel alvorlig for dem som ikke har det 

bra. Og rundt 8 % opplever De viser også at i enkelte klasser er det for mye uro og forstyrrelser i 

timene, men dette er veldig forskjellig fra klasse til klasse.  

Ellers viser undersøkelsen at elevene på Tveita opplver mye støtte fra voksne, både fra foreldrene og 

de ansatte.  

Elevundersøkelsen er anonym, så for å finne ut hvordan den enkelte har det, gjennomfører alle 

klasser trivselsundersøkelser hver måned. Kontaktlærer følger opp det elevene svarer. Elevene 

fortalte litt om hvordan det var å svare på undersøkelsene og hvordan læreren følger opp dette.  

 

 

 

     2. Hvordan kan vi jobbe for å få et enda bedre miljø på Tveita? 

 

Elevrepresentantene går selv i en klasse hvor de jobber mye med å bedre miljøet. De fokuserer på tre 

regler:  

 

Gå bort fra konflikt 

Følg beskjed fra voksen 

Bruk et hyggelig språk 

 

Det er viktig at voksne samarbeider om å følge opp disse reglene.  

 

Ellers anbefaler elevene at klasser har noe de skal glede seg til, for eksempel belønning for bra 

oppførsel. De bruker også følelsesbok der de kan skrive om hvordan de har det eller om noe er 

vanskelig. På spørsmål fra rektor oppgir elevene at det er mange voksne tilgjengelig som de kan 

prate med. Elevene er fra 6. trinn og forteller at det er mindre konflikter og krangling etter 

sammenslåingen av klasser. 
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Det er viktig at alle elever og foreldre vet at vi har et skolemiljøutvalg og hva vi diskuterer der. Sara 

og Maryama skal fortelle om dette i klassene, Sven-Erik skal fortelle om det i FAU. Cathrine skal 

fortelle om det til ansatte.  

 

Sven Erik fortalte litt om hvordan foreldre hjelper til i nærmiljøet, og om natteravnordningen.  

Natteravner er en ordning hvor voksne som er ute på kveldstid passer på at det er trygt i nærmiljøet.  

De er ofte til stede ved arrangementer eller steder hvor ungdom samles.   

 

 

 

 

    3. Hva jobber elevrådet med nå? 

      

    Elevrådet jobber med en vårfest for de eldste elevene (5.-7. trinn). Den skal være 25. april.  

    Elevrådet har også jobbet for å få til bedre trivsel i friminuttene, og har fått gjennomslag for Disco  

    hver fredag (musikk ute i store skolegård) og at elever fra 5.-7. trinn skal få mulighet til å være i  

    bibliotek eller matsal.  

     

 

 

 

 

Cathrine Mortensen 

 

 


