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Referat fra møte i skolemiljøutvalget. 

onsdag 29. november 2018 kl. 15.00 – 16.00 

Sted: Ass.rektors kontor 

Tilstede: Hege Løkke Johannessen FAU, Tale Glad-Gjernes og Christoffer Eide Bechstrøm 

elevrådet, Siri Østraat assisterende rektor 

Forfall: Hanne Pedersen elevrådslærer, Birgit Osnes politisk representant 

 

 

Sak 1/2018  Gjennomgang av plan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø 

                     Vi gikk gjennom skolens plan for et trygt, godt og inkluderende  

                      skolemiljø og vi gjorde en del rettelser i forhold til endringer som er  

                      gjort. Vi ønsker å få laget et årshjul av planen og vi blir enige om at  

                      ass.rektor sender punktene som skal med i årshjulet til Hege Løkke 

                      Johannessen i FAU for hjelp til layout. 

 

Sak 2/2018  Elevenes læringsmiljø § 9a 

                     Vi understreket viktigheten av § 9a i elevenes læringsmiljø som ble presentert 

                      på høstens foreldremøter og personalmøter. 

 

Sak 3/2018  Elevundersøkelsen 2018 ( 5. - 7. trinn) 

                     Vi gikk gjennom noen sentrale resultater fra årets elevundersøkelse som ble 

                     gjennomført i oktober 2018 på 5. - 7. trinn. Resultatene viser at vi har størst 

                     potensiale til å forbedre skåren på spørsmål innenfor område vurdering for læring.     

                     Skolen gode resultater som avviker lite fra Oslo-snittet, men på flere spørsmål ligger 

                     vi som tidligere over Oslo-snittet. 

 

Sak 4/2014  Trivselsundersøkelsen 2018 ( 1. - 4. trinn) 

                     Lilleaker skole var i november med på å pilotere Trivselsundersøkelsen på 1.- 4.trinn. 

                     Frist for gjennomføring var 15. desember og vi vil legge fram resultatene fra  

                     Triveselsundersøkelsen på neste møte i Skolemiljøutvalget våren 2019. 

 

Sak 5/2014  Eventuelt. 

                     Et ønske fra FAUs representant  er at foresatte kan få diskutert skolemiljøet på 

                     ungdomsskolen på vårens foreldremøte på 7. trinn." Hva kan jeg gjøre når noen ikke  

                     trives?" 
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