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Arkivkode
Neste møte
3. april 2018 kl. 15.30

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 27.02.18
Sak 7/1718: Godkjenning av innkalling: Godkjent
Sak 8/1718: Godkjenning av referat: Godkjent
Sak 9/1718: Elevundersøkelsen:
Vi så på resultatene og diskuterte hva som skal kan gjøres for å opprettholde og/eller bedre
resultatene:
• Det faglige påvirker trivsel og motivasjon, og vil gjøre utslag på resultatene.
• Trivsel starter i klassene – lærerne må vise at de bryr seg om elevene sine.
• Viktig med klassens time – må følges opp og planlegges sammen med lærer.
• Tjømetur er bra – gjerne andreturer også for å bli kjent.
• Vil gjerne mikses mer på tvers av programområder (MK-ST).
• Ha et felles prosjekt for å bli kjent. MK-ST Sølve nevnte Google.
• Må justere den sosiale kalenderen jevnlig – hva fungerer/hva fungerer ikke.
Sak 10/1718: Back to School party
• Arrangementet blir større i år en tidligere.
• Hakeem kommer, og andre vil også opptre.
• Sølve trenger innspill til hvordan elevene kan bli involvert, Hvordan bli en F21’er.
• Bruke skjermene på skolen mer for å informere, motivere, og vise hva som skjer på F21.
Sak 11/1718: Sosiale arrangementer så langt og fremover – mer av dette neste gang.
Sak 12/1718: Eventuelt
Alle i SMU tar med seg det vi snakker om i SMU tilbake til sine respektive grupper og oppdaterer
hverandre på neste møte. Ha dette som fast punkt på programmet i SMU.
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