
Referat fra skolemiljøutvalget (SMU) 
 

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

Wilson (mor til elev 9C), 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 02.11.20, kl.16.00 

Sted: Teams 

Agenda: 
1. Presentasjon av deltakere i utvalget 

2. Forslag om å beholde rollefordeling fra forrige termin 

3. Informasjon fra elevrepresentanter om elevenes miljø: fysisk og psykososialt 

4. Hvordan kan skoleutvalget bidra til å skape et godt elevmiljø på Sofienberg 

5. Eventuelt 

6. Møteplan ut året 

Mål for skolemiljøutvalget  
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i 

arbeidet med skolemiljøet. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke 

rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det 

fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

Rollefordeling 
Forslaget om å beholde rollene fra forrige termin støttes av alle. 

• Leder: Linda Marugg (rådgiver Sofienberg skole) 

• Nestleder og koordinator: Linda Moen (rådgiver Sofienberg skole) 

Presentasjon av elevrådet om elevenes miljø på Sofienberg skole 
På Sofienberg skole er vi opptatt av: 

• At elevene trives godt på skolen og opplever trygghet. Alle skal oppleve å høre til på skolen, 

ha venner og vite at det alltid er voksne de kan prate med. 

• Støtte sosialt og faglig hvor lærere viser at de bryr seg, har tro på at du kan gjøre det bra på 

skolen og hjelper deg 

• Respekt hvor elever og lærere behandler deg med høflighet og vennlighet 

• Godt læringsmiljø med en kultur for å støtte hverandre sosialt og faglig 

• Motivasjon med klare mål for timene, tilrettelegging for hver enkelt elev og passe 

utfordringer 

• Elevmedvirkning der elevene har en stemme gjennom elevrådet og tett kontakt med 

ledelsen 

Elevene på Sofienberg skole er opptatt av: 



• Fritidsklubber: BaseCamp Løkka og Slurpen/Dragen. Vi vil ha fritidstilbud utenfor skoletid og 

utenfor skolebygningen der det er ulike aktiviteter hele uken. 

• Aktiviteter på skolen etter skoletid: vi har strikking på biblioteket, kor, kino for 8.trinn og 

gaming på auditoriet. 

• Aktiviteter på skolen i friminutt: vi har aktiviteter i gymsalen og ute i skolegården/parken. 

• Skolegård: vi trenger et større område for å bevege oss. Vi vil spille fotball, basket, volleyball 

og badminton. Vi vil ha steder for å sitte ned og snakke sammen. 

• Vi har voksne på skolen som har tid og mulighet til samtaler. 

• Feiring av høytider: vi setter pris på at elevrådet og miljøteamet feirer høytider som jul og 

Halloween med pynting, kostymer, kake og leker. 

Bidrag fra SMU for å skape et godt elevmiljø på Sofienberg skole 

Tilbud for elevene 
Foreldrene spør om det er noe SMU kan bidra med sosialt i perioden der mange arrangementer er 

avlyst. Elevrådslederne foreslår at vi tar med spørsmålet og temaet tilbake til elevrådet for å få 

tilbakemeldinger 

Skolegård 
Helene Rist informerer om arbeidsgruppen som jobber 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 blir foreslått at SMU kan være en arena for kommunikasjon mellom elevrådet og 

arbeidsgruppen. Elevrådet kan gjerne ha temaet på agendaen for elvrådsmøtene for å sikre innspill 

fra alle klasser og trinn. Arbeidsgruppen ønsker innspill fra elevrådet om: 

- Det elevene opplever fungerer og ønsker mer av 

- Aktiviteter elevene setter pris på og vil ha mer av 

- Erfaringer fra friminuttene – hva fungerer og hvordan er utearealet? 

- Utfordringer og problemer som oppstår i utearealet 

Det skal igangsettes et innbyggerinitiativ der målet er å samle inn 300 underskrifter. Her kan alle som 

bor i Oslo kommune skrive under digitalt.  

Samtaletilbud 
Det er viktig at skolehelsetjenesten er tilgjengelig for elevene.  

På grunn av COVID-19 er det ikke lenger mulig å møte opp/banke på døren til helsesykepleierne. 

• Det er viktig at elevene vet om hvordan de kan ta kontakt med helsesykepleierne 

(telefonnummer, epost og fremgangsmåte for å komme i kontakt). 

• Forslag om å lage en oppskrift og mal til hvordan elever kan ta kontakt med 

helsesykepleierne. Denne kan henges opp i klasserommene og gjøres tydeligere på OneNote, 

Teams og/eller Its-learning. 

• Informasjonen er tilgjengelig på internettsiden til Sofienberg skole: 

https://sofienberg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster2/ 

• Det kan være en terskel å ringe og det er derfor fint å ha flere valgmuligheter for å komme i 

kontakt. 

https://sofienberg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster2/


Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen skal gjennomføres for elevene før jul. Undersøkelsen kan brukes som grunnlag for 

arbeidet i SMU. 

Møteplan ut året 
Det avtales to møter ut terminen 2020. Neste møte er 07.12.20 kl.16.00. 

 

 


