
Referat fra skolemiljøutvalget (SMU) 
 

Deltakere: Erle Breivik Heber (elevrådsleder 10A), Yassin Oussalem (elevrådsrepresentant 9B), 

Kathrine Wilson (mor til elev 8C), Helene Rist (FAU arbeidsgruppe), Linda Angelina Marugg 

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

Ikke tilstede: Kristianne Sager (mor til elev 9E) 

Tidspunkt: Torsdag, 30. April, kl. 17.00 

Agenda: 

1. Skolegården på Sofienberg og veien videre - fremlegg av Helen Rist v/FAU (mor Sebastian 8B) 

2. Kantinen 

3. Oppstart for nytt 8.trinn 

- Møter og informasjon til nye elever 

- Bli kjent med ansatte på skolen på et tidlig tidspunkt (rådgivere, miljøteam og ledelsen) 

 

Helen Rist informerer om prosjektet om utvidet skolegård 

- Det er satt ned en arbeidsgruppe basert på opplysninger fra rektor om at det er lite uteplass 

for elevene. Arbeidsgruppen startet arbeidet i mars med skoleledere og foreldre. Gruppen 

har fått innspill fra to foreldre, til barn på 7.trinn på Lakkegata skole, som har vært sentrale i 

arbeidet om skolegården på Lakkegata skole.  

- Saken skal tas opp politisk i bydelen og bystyret for å kreve at noe gjøres slik at elevene får et 

mer attraktivt tilbud i utearealene. Det bes om tilgang og tilrettelegging for bedre 

møteplasser for ungdom der det er muligheter for aktivitet. Det bør være penere 

vedlikehold, muligheter for ballspill med mer. Per i dag er det en benk utenfor eldresenteret 

og ikke annet. Den østre delen av Sofienbergparken er lite brukt.  

- Det bygges en sak som politikerne ikke kan si nei til. Av argumentene som brukes er Oslo 

kommunes anbefalte mål på 12-18m2 uteareal per elev. På Sofienberg skole og Språksenteret 

er det 3,1 m2 per elev. Det skal være 50 meter avstand til grøntområder. Per i dag er det over 

100 meter til grøntområder rundt barnehagen. 

- Per i dag er sendt inn et brev til Bymiljøetaten om deres utkast til behovsplan for idrett og 

friluftsliv 2021-2030. Videre skal arbeidsgruppen ta opp saken med bydelspolitikere, 

bydelsadministrasjon og begynne å lage et innbyggerinitiativ til Bystyret. 

- Det er viktig for arbeidsgruppen at elevene er involvert. Hvis elevene ønsker å komme med 

forslag og ideer til uteområdet, og hva de ønsker seg i Sofienbergparken for at det skal bli 

mer attraktivt å gå der i friminuttene, tar de gjerne imot innspill. Helen skal holde elevrådet 

orientert om møter og fremtidige saker som skrives og legges frem. 

- Kan elevrådet ta opp hva som skal til for at elevene bruker parken og hvilke aktiviteter 

elevene ønsker seg? Informasjonen skal etter hvert spres i sosiale medier, og her kan elevene 

hjelpe til. 

 



Kantine 

- Elevene ønsker kunst, dekorering og farger på veggene i kantinen. Det foreslås at elever på 

design- og redesign kan male noe på veggene. 

- Det blir stilt spørsmål om det kan være en overgang fra rommet teknologi- og design til 

kantinen. Er det mulig å sette inn en skyvevegg? 

- Marugg hører nærmere om muligheter med rektor Øyvor Skofteland og ledelsen. 

Overgang fra barneskolen til ungdomsskolen – nytt 8.trinn 

- Miljøteamet, elever og rådgiverne skal gjennomføre besøk på barneskolene dersom 7.trinn 

er tilbake på skolene før sommerferien. Hvis ikke elevene er tilbake i mai/juni legges det opp 

til Teams-møter. 

- Rådgiverne har møter med sosiallærere på barneskolene for å snakke om fokusområder før 

overgangen til ungdomsskolen. 

- Elevene på 7.trinn har ved tidligere år besøkt Sofienberg skole. Et alternativ er å lage en 

video til elevene for å vise hvordan bygningen ser ut. Elevene foreslår at vi viser auditoriet, 

teknologi- og design, kantinen, rådgiverne, ledelsen, helsesykepleier og miljøteamet. 

- Det er et ønske om at ledelsen, rådgiverne og miljøteamet skal være tydelig presentert fra et 

tidlig tidspunkt. Det er sentralt å snakke om at det er mye nytt i starten som går seg til etter 

hvert, valgfag, språk og karakterer. 

- Elevene lurer på om det kan være en ide å ha fadderklasser på tvers av trinn, der klasser 

møtes en gang i måneden. Dette kan ufarliggjøre 9. og 10.trinn, og trygge elevene. 

Korona-situasjonen 

- Elevene ønsker mer gruppearbeid på Teams i fagene.  

 


