Oslo kommune
Utdanningsetaten
Fyrstikkalleen skole
Møtereferat SMU

Til stede:

Vicky Bonafede, Monica Knudsen De Figueroa, Matilda von Sydow, Nora
Abbas, Sølve Kuraas Karlsen og Miriam Rygh Andersen
Forfall:
Felix Wedén Wærstad og Theo Odegard.
Møtegruppe: Skolemiljøutvalg
Møtested:
Fyrstikkalleen skole
Møtetid:
15.05.18 kl. 15.30
Referent:
Miriam Rygh Andersen
Telefon:
23 46 37 66
Vår ref
Vår ref
Arkivkode
Arkivkode
Neste møte Ved skolestart

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 15.05.18
Sak 13/1718: Godkjenning av innkalling: Ja
Sak 14/1718: Godkjenning av referat: Noen kommentarer fra Vicky:
• Innspill til foreldremøtene ved skolestart: Ledelsen må ha klare forventninger til foresatte
for å få dem på banen.
• Kartlegging av hendelser ved skolen: Sølve har snakket med rektor.
o SMU kan foreslå og be om tiltak.
• Hvordan få medlemmene til å møte i SMU? Sølve og Miriam har fulgt opp medlemmene.
Sak 15/1718: ‘Runden’ – nytt fra de ulike gruppene i SMU
• Matilda: kort introduksjon av seg selv.
• Nytt fra elevene: de er mest opptatt av eksamen nå.
• Nytt fra foreldrene:
o Skoleball 31. mai: 90 påmeldte ungdommer, nok vakter.
o Brukes det nok/like mye tid på elevsamtaler i alle klasser?
o Elevundersøkelsen: innsamlingen av data gjøres likt, lærerne tar med noen av
resultatene til klassene og diskuterer disse med elevene.
• Nytt fra leder:
o Den sosialkalenderen skal ut til elevene fra høsten av, den skal ligge på nettsiden.
Lærerne skal kunne bruke denne i planleggingsuken slik at de kan legge opp
undervisningen rundt den der det er mulig.
o Vi skal velge neste års prosjekt (aksjonsdag) i elevrådet før sommeren. Vi ønsker et
prosjekt som innebærer å gi tid, ikke penger. Har vært i kontakt med Røde kors, en
politiker, og skal ta kontakt med politiet.
o Innspill fra SMU:
▪ FOD-gården?
▪ Ikke fordele seg på så mange organisasjoner
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o Skolen jobber med å lage en ungsdomspark/scene i skolegården.
▪ Lurt å koble på/spørre foreldrene, det kan være noen som kan bidra.
Sak 16/1718: Innspill fra FAU til ledelsen
• Formidle tydelige forventninger til foresatte på foreldremøtene ved skolestart. Leverte et
utkast til forrige FAU.
Sak 17/1718: Sosiale arrangementer så langt og fremover: utgikk.
Sak 18/1718: Eventuelt

