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Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Tokerud skole 

 
Tid:  08.02.17 kl. 17.00 

Sted:  Personalrommet 

 

Til stede:  Jens Helgebostad, politisk representant 

Sumukan Nagalingam, elevrådet 

Hadi Faqir Sharif, elevrådet 

Morten Stave Gabrielsen, verneombud 

 

Ikke til stede: Tone Vangen, FAU  

Marianne Kolstad, FAU 

 

Sak 01/17 Godkjenning innkalling og saksliste 

  Godkjennes. Referat fra 30.11.16 er gjennomgått 
  

Sak 02/17 Informasjon fra skolen, (fast punkt) 

 Økonomi 

        Skolens økonomiske rammer er betydelig forbedret i 2017 

 Elevsituasjonen 

Mye støy i gangene 

Tiltak:  

Mer inspeksjon 

Synlige lærere med vernevest 

         Stor pågang av nye elever har ført til at skolen har satt midlertidig inntaksstopp.  

 Dører som ikke kan låses  

Det er en utfordring at dørene inn til de ulike korridorene ikke kan låses på grunn 

av brannvernhensyn. Det betyr at elevene kan stikke seg bort og være uten tilsyn i 

friminuttene. Dette kan føre til mer mobbing og mer hærverk. 

 Elevene fikler med det meste, noe som har ført til en del hærverkslignende forhold. 

Bl.a. er en tung radiator ramlet ned fra veggen. Dette kunne ført til alvorlig skade 

på elever. Saken er bragt inn for undervisningsbygg 

Da UDE bestilte skolebygget var det et krav at bygget skulle tåle tøff bruk. Det 

gjør det ikke. Det skal ikke være mulig for en elev å rive ned en tung radiator. I 

tillegg har vi hatt utfordringer med at gelendrene løsner og at det plukkes på synlig 

elektronikk, (heis og dør), slik at ting løsner og det oppstår feil  

Skolen vurderer å be om bistand fra UDE for å vurdere om bygget er i stand til å 

tåle den røffe bruken som er på en ungdomsskole.  

Mer elevrettet aktivitet i friminuttene kan være en løsning for å holde oppsyn med 
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elevene.  

 Læresituasjonen 

En lærer har sagt opp og slutter til vinterferien. Vikar er på plass 

Flere praktikanter på plass 

Elevene ber skolen sette inn kvalifiserte vikar når de faste lærerne er borte.  

   

Sak 03/17 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er gjennomgått i sin helhet. Elevene rapporter om mer mobbing enn 

i fjor. Noe av mobbingen foregår utenfor skolen og har ikke noe med skolen å gjøre.  

Undersøkelsen kan også være påvirket av en stor konflikt mellom flere jenter på 9. og 

10. trinn. I tillegg har skolen fått inn fire sårbare elever på 8. trinn, noe som kan 

påvirke elevundersøkelsen.  

I etterkant av elevundersøkelsen har skolen satt inn tiltak for å avdekke og redusere 

mobbing.  

Problematikken rundt vedvarende jentekonflikter er satt inn som sak på skolens 

strategiske plan for 2017. 

Det gjennomføres en ny mobbeundersøkelse i alle klasser for å se om tallene er endret, 

og for å kartlegge i hvilken klasse mobbingen forekommer. I etterkant av 

undersøkelsen gjennomføres mobbesamtaler i de klassene med mobbing, og det fattes 

vedtak i de tilfellene skolen avdekker mobbing.   

Noen elever føler seg krenket av de voksne på skolen. Dette skal drøftes i personalet.  

   

Sak 04/17 Opplæringsloven § 9a 

Det er varslet endringer i Opplæringsloven § 9a. I den forbindelse skal skolen 

utarbeide en ny og tydeligere handlingsplan for hvordan skolen skal jobbe med det 

psykososiale miljøet 
     

Sak 05/17 Bygg og vedlikehold, (fast punkt) 

 Kamera 

Det er bestemt at de t skal settes opp kamera rundt skolen. Kameraene vil være 

aktiv fra klokken 17. 00 til klokken 07.00 

 Første halvår i nytt bygg 

Viser til sak 01/17. Det er mange elever som er høyt og lavt på huset, og de fikler 

med alt de ser. Dette har ført til noe hærverk. Rektorer med erfaring fra nybygg 

hevder at dette er vanlig det første året og at aktiviteten vil avta etter hvert. Vi gjør 

imidlertid tiltak både i inspeksjon og i aktivitetstilbudene til elevene i friminuttene.  

   

Sak 06/17 Evt 

  Ingen saker til eventuelt.  

 

Oslo, 09.02. 17 

Ref: Ann Katrin Schille 
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