
Referat fra skolemiljøutvalget (SMU) 
 

Deltakere: Maja Reidel (nestleder i elevrådet 10A), Yassin Oussalem (elevrådsleder 10B), Hilde 

Eriksen (FAU og mor til elev 10D), Helen Rist (FAU og mor til elev 9B), Linda Angelina Marugg 

(avdelingsleder og rådgiver) og Linda Holen Moen (rådgiver). 

Tidspunkt: Mandag 11.01.21, kl.16.00 

Sted: Teams 

Agenda:  

1. Samtaletilbud hos helsesykepleierne 
2. Forslag fra elevrådet om sosiale aktiviteter med støtte fra SMU og FAU 
3. Oppdatering fra elevrådet om uteområder 
4. Hvordan kan SMU bidra til å skape et godt elevmiljø på Sofienberg 
5. Eventuelt 

 

Samtaletilbud hos helsesykepleierne 
Det er viktig at skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elevene. 

Kontaktlærerne har hengt opp plakat om tilbud hos helsesykepleier og hvordan elever kan komme i 

kontakt i alle klasserom. Samme informasjon er formidlet på ItsLearning og/eller OneNote.  

Elevrådsrepresentantene forklarer at det er flere elever som ikke ønsker å gå til helsesykepleier fordi 

de ikke vil å gå glipp av timer på skolen og/eller få fravær. 

Det foreslås at helsesykepleier forklarer sitt tilbud i klasserom, på Teams eller via sosiale medier for å 

nå ut med informasjonen til alle elever og svare på spørsmål. 

Forslag fra elevrådet om sosiale aktiviteter med støtte fra SMU og FAU 
Elevrådet har følgende forslag til aktiviteter som kan arrangeres av miljøteamet, SMU og FAU: 

 Uteaktiviteter 
o Skøyter  
o Slalåm/snowboard 
o Bortoverski  
o Basketball  
o Fotball  

 Digitale aktiviteter  
o Gaming  
o Sjakk  
o Gjøre noe sammen med klassen; AmongUs og Kahoot 

 
Elevrådet spør om det er mulig å gjennomføre aktiviteter både i skoletid og etter skoletid, da ikke alle 
elever har anledning til å være med på aktiviteter etter skoletid. 
 
Foreløpig når det er rødt nivå må aktiviteter gjennomføres i regi av skolen. Dersom situasjonen 

endrer seg med hensyn til Covid-19, kan foreldrene bidra i større grad. Foreldrene i SMU tar med seg 

denne saken videre til FAU. 



Oppdatering fra elevrådet om uteområder 
Elevene etterspør et sted å være etter skoletid og i friminutt når det er gult nivå igjen, herunder: 

sitteplasser og noe de kan gjøre av aktiviter som er tilrettelagt I parken. Elevene ønsker aktiviteter 

som fotball og bordtennis. 

Utvalgsmøte med bystyret kultur og utdanningsutvalg 
Arbeidsgruppen med skoleledere og foreldre og elevrådsrepresentater er invitert til et utvalgsmøte i 

bystyret den 13.01.21 for å informere om situasjonen med skolegården og det som er ønskelig for 

veien videre. Saken skal tas opp politisk i bydelen og bystyret for å etterspørre at noe gjøres slik at 

elevene får et mer attraktivt tilbud i utearealene. 

Nytt møte i SMU gjennomføres 15.03.21 i Teams kl.16.00. 


