Oslo kommune
Utdanningsetaten
Høybråten skole

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 6.11.2017
Tilstede: Mina Riise, Maaz Ahmad Mekan og Fredrikke Hammer fra elevrådet,
Stine Christensen Holtet (repr. for de ansatte), Torgeir Ruden og Tove Lafton (FAU)
og Jan Gunnar Braathen (rektor)
Forfall: Thor Henriksen (politisk oppnevnt representant)
Referent: Jan Gunnar Braathen
Møtested: Personalrommet
Møtetid: Mandag 6.11.2017 kl. 16.00-16.45
Saksliste:
5/17 Godkjenning av referat
6/17 Uteområdet
Informasjon om de nye lekeapparatene
7/17 Ny opplæringslov
Elevenes arbeidsmiljø
8/17 Nytt fra elevrådet
9/17 Eventuelt
5/17 Referat fra møte i SMU 27.2.2017 ble godkjent.
6/17 Samtlige lekeapparater er nå skiftet ut. Det er Skanska som har bekostet lekeapparatene. Kostnaden
Ble på ca. 1,5 millioner kroner. Arbeidet skulle vært avsluttet til skolestart, men har dessverre blitt
veldig forsinket. Elevrepresentantene ga uttrykk for at de opplever at lekeapparatene er svært
populære, særlig blant elevene på de laveste klassetrinnene.
Vennebenkene fungerer ikke helt etter hensikten. Dette gjelder spesielt vennebenken på
hovedskolegården. Det var enighet om at elevrådet og lærerne igjen må ta opp i klassene hva som er
hensikten med benkene, og hvordan disse skal brukes.
7/17 Rektor gjennomgikk endringene i den nye opplæringsloven.
Alle ansatte skal varsle rektor om mistanke, eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt skolemiljø.
Saken skal undersøkes, og det skal foreligge en aktivitetsplan innen fem dager. Det er ikke lenger
skolen som skal fatte vedtak i slike saker, men Fylkesmannen. Dersom en voksen krenker en elev
skal rektor varsles umiddelbart. Rektor varsler Utdanningsetaten. Endringene i opplæringsloven er
gjennomgått på samtlige foreldremøter i høst.
8/17 Elevrådet (ER) er i gang med elevinspeksjon, planlegger fotballturnering og kanonballturnering. På
elevrådsmøtene er det tatt opp hvordan klassemøter skal/bør gjennomføres. ER har kontakt med
elevrådet på Stovner skole for å utveksle erfaringer.
Foreldrerepresentantene ba ER eventuelt om å søke FAU om penger til innkjøp av baller etc.
9/17 Ingen saker
Utdanningsetaten
Høybråten skole

Besøksadresse:
Bergtunveien 9
1087 OSLO

Telefon: 23 34 46 00
Telefaks: 23 34 46 46

Org.nr.: 974589842

hoybraten@ude.oslo.kommune.no
www.hoybraten.gs.oslo.no

