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Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Tokerud skole 27.02.19 
 

Til stede: Jens Helgebostad, politisk representant 

Hanne Bjørkvold Lilleåsen, FAU 

Sara Argoub, elevrådet 

Kedaran Srikanth, elevrådet  

Kristin Foskum, verneombud 

 

Forfall: Kristin Blomqvist, FAU 

 

Sak 01/19 Godkjenning innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjennes. Skolen beklager at høstmøtet ikke kunne avholdes.  
 

Sak 02/19 Nye medlemmer til skolemiljøutvalget 

 Skolemiljøutvalget er informert om utvalgets område på hjemmesidene våre. 

Referat og saksliste publiseres på hjemmesidene 

 Nye medlemmer er presentert 
  

Sak 03/19 Informasjon fra skolen, (fast punkt) 

  Økonomien inneværende år er bedre enn de to foregående årene.   

  Elevsituasjonen er grei, men vi sliter ennå med en del konflikter i jentemiljøet 

  Skolen er i ferd med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette blir tema på neste møte 
 

Sak 04/19 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen 2018 viser ingen store endringer fra 2017. De områdene som uroer 

oss er tatt inn i skolens strategiske plan og er tema for samarbeidet med 

læringsmiljøteamet. Elevenes trivsel vil bestandig være fokusområde, i tillegg kommer 

motivasjon og klasseledelse, (uro og frykt for å gjøre feil i timene).   

   

Sak 05/19 U22 – Trygge og varme ungdomsskoler 

Skolen er med i prosjektet Trygge og varme ungdomsskoler – kalt U22. Målene i U22 

er at elevene skal føle at skolen er trygg, at motivasjonen for skolearbeid er høy 

gjennom hele ungdomsskolen og at skolen har en vurderingspraksis som fremmer 

læring. Inneværende år samarbeider vi med UDEs Læringsmiljøteam 
     

Sak 06/19 Bygg og vedlikehold, (fast punkt) 

Det har vært utfordringer med inneklima på skolen det siste året. Undervisningsbygg, 

skoleeier, er på saken, men klimaanlegget er ennå noe ustabilt 

   

Sak 07/19 Evt  

Ingen saker til eventuelt 
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