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Referat skolemiljøutvalget  27.01.2019 
Innkalt: Trym Sibeko, Sarah A Sørensen, Aadya Rai, Wilsan Ebongue-Bekombo, Elin Sætereie, Whyn Lam, 

Maria Mediaas, Terje Kalheim, Usman Choudry, Linda Moen, Øyvor Skofteland 

Forfall: Maria Mediaas, Wilsan Ebongue-Bekombo 

Møtested: Sofienberg skole 

Møtetid: Tirsdag 27.januar 2019 kl 1630-1800 

 

Sak 

06/18-19 

Godkjenning av innkalling 

Melde saker til eventuelt 

 

 

Sak 

07/18-19 

Ansettelse av miljøarbeider 

Innspill: Hvilke oppgaver ønsker vi miljøarbeider skal ha? 

- Minst mulig "kontorting", mest mulig ute i elevgruppen 

- Legge til rette for at jentene blir med på aktivitet i storefri også 

- Være med klasser på tur- være ute i miljøet 

- Holde skolen åpen i feriene (vinter/høst) 

- Arrangere klasseturneringer 

- Etablere kontakt med miljøarbeidere på andre skoler. 

- Være synlig og tilgjengelig for elevene 

- Legge til rette for sportsturneringer/gaming (FIFA, PlayStation, 

LAN?)/sjakk/quiz osv 

Sak 

08/18-19 

Elevenes psykososiale skolemiljø 

 Forebyggende satsninger  

 Fortsettelse av "Stopp Hatprat" ("kompisprosjektet") 

Fase 1 av prosjektet ble avviklet på høsten, fase 2 er nå klart: "Kompisprosjektet".  

Elevrådet har videreutviklet prosjektet sammen med kontaktperson fra Europeisk råd 

og norsk handikapforbund.  Elevrepresentanter i kompisprosjektet skal være i miljøet 

og være hyggelige og gode forbilder.  10.klassinger vil gjerne gå ned i 8.klasse for å 

være gode forbilder.  De kan også være hjelpelærere og kan særlig bidra med gode 

læringsstrategier. 

 

 Generasjonsmøter/Leksehjelp 

Valgfag media og informasjon har et prosjekt på Seniorsenteret (Engelsborg).  

Prosjektet ender opp med en flott trykket bok om hver beboer.  Det gode 

samarbeidet med Engelsborg utvikles videre.  Nå blir det startet opp en leksehjelp. 

Det lages en app som elevene skan bruke for å sende melding direkte for å avtale tid.  

Appen heter "Leksehjelp på Sofienberg". 
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 Basecamp Løkka 

Orientering om tilbudet og om at elever skal bidra i ressursgruppen.  Tilbudet ligger 

rett over veien for skolen i Menighetshuset.  De leter etter større og mer egnede 

lokaler i nærområdet. Tilbudet er ikke-religiøst og vil i første omgang være åpent på 

mandag og fredag rett etter skolen.  Leksehjelp på mandager, fredagskos på fredager. 

Elevrådet er med å utarbeide tilbudet.  De vil også tilby et godt opplegg for påmeldte 

elever i vinterferien.  Blå Kors står bak tilbudet og de får økonomisk støtte fra BufDir. 

 

 

Sak 

09/18-19 

Elevenes fysiske skolemiljø 

Satsninger fremover: inne og ute 

Inne: Investering i kunst.  Gruppe av elever, foresatte og ansatte som sammen jobber 

med dette? 

Ute: Gruppe av elever, foresatte og ansatte som sammen jobber med dette? 

 

SMU er svært positive til dette og har mange gode forslag, de vil gjerne bidra her. 

Tenker at elever/foresatte på Sofienberg som er interesserte og har kunnskap om  

ute/innemiljø kan oppfordres til å melde seg. 

 

Sak 

10/18-19 

Skolemat 

Skal vi søke om å få være med i ordningen om gratis skolemat? (3 skoler i Oslo hvor 

dette skal prøves ut). Hva bør evt stå i søknaden? 

 

Ja, vi bør søke om dette.  Mange elever har ikke med matpakke og noen har ikke 

penger for å handle mat. Det er sosialt å spise sammen og godt for skolens 

psykososiale miljø.  Det er et stort spenn i vår elevgruppe og et felles måltid er 

samlende. 

Rektor skriver søknad. 

 

Sak 

11/18-19 

Frukt 

Gratis skolefrukt. Tanker om hvordan ordningen skal organiserer best mulig. 

Elevene foreslår at frukten hentes av ordenselev kl 09.30 og frukten kan stå i 

klasserommet hele dagen slik at sultne elever kan forsyne seg.  Frukt på tirsdag og 

torsdag.   

Sak 

12/18-19 

Eventuelt 

9.trinn ønsker seg trinnfest.   

Innspill fra skolen: En trinnfest krever et godt arrangement hvis det skal bli hyggelig 

for alle.  Noen klasser arrangerer hyggelige treff (bowling, kino, pizza osv) – er det 

lurere å gjøre dette?  Skolen legger til rette for vinterballet sammen med FAU og har 

ikke kapasitet til å lage trinnfest for 9.trinn også.  

 


