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Referat fra møte i SMU ved Tokerud skole 

Tid:  24.03.22 kl. 17.00 

Sted:  Tokerud skole, personalrommet  

Til stede: Jens Helgebostads, Hanne Aanensen, 
Geir Stanes, Hamdan Abdinasir Ali, 

  Mohammed Ali Mohammed, elevrådet 
 
Fravær:  Stian Salter. 
 

Tid:  19.05.22 kl. 17.00 
Sted:  Tokerud skole, personalrommet  
 
 
Sak 15/22 Godkjenning innkalling, referat og saksliste 

Saksliste og referat godkjennes. Rektor oppfordres til å sende påminnelse om 

møtet en uke i forkant.  

Sak 16/22 Presentasjon av nye medlemmene i skolemiljøutvalget 
  Representanten fra elevrådet er presentert.  

Sak 17/22 Informasjon fra skolen, (fast punkt) 

• Skolen går fra fem til fire paralleller på 8. trinn neste skoleår. Dette vil på 

virke økonomien og føre til reduksjon av antall stillinger. Denne reduksjonen 

planlegger vi å ta i løpet av to skoleår.  

• 10. trinn har hatt vikar i matematikk og naturfag. Hun er utdannet realist, 

men snakker gebrokkent norsk. Etter en problematisk oppstart, har det stort 

sett gått greit. 

• Skolefesten for 10. trinn gikk veldig bra. Det ble en fin opplevelse for alle 

Sak 18/22 Guttene på 8. og 9. trinn 
Vi er litt urolige for noen av guttene på 8. og 9. trinn. De vandrer en del ut av 
timene og finner på en del tull. Vi er imidlertid oppmerksomme på dem og har 
innledet et samarbeid med bydelen om hvordan vi best kan møte dem og få 
dem interessert i skole og positive fritidsaktiviteter.  
 



Sak 19/22 Bygg og vedlikehold 
Det er relativt lite vedlikehold på skolen så langt. Det er noe små reparasjoner 

og tregulvene i trappa og på biblioteket skal slipes. Ett kontor skal deles og 

bygges om til to.   

Sak 20/22 Miljøfyrtårn 
Skolen er resertifisert som Miljøfyrtårn. SMU er orientert om prosessen og 

årsrapporten er gjennomgått. Informasjon om Miljøfyrtårn finnes på skolens 

hjemmeside.  

 
Sak 21/22 Evt. 

Skolemiljøutvalget er orientert om parkeringssituasjonen ved skolen og om at 

skolen ikke er tenkt inn i Tokerudhallen. .  

 
Oslo, 29.06.22 
 
Referent: Rektor 

 


