
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Tokerud skole 

 

 

 

 

Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Tokerud skole 

Tid:  27.01.22 kl. 17.00 

Sted:  Tokerud skole, personalrommet  

 

Til stede: Jens Helgebostad, politisk representant, Hanne Aanensen, FAU, Geir Stanes, verneombud 
 
Forfall: Stian Salter, FAU 
Fravær: Hamdan Abdinasir Ali, elevrådet, Mohammed Ali Mohammed, elevrådet  
 

Sak 01/22 Godkjenning innkalling og saksliste 
  Godkjennes 
 

Sak 02/22 Presentasjon av medlemmene i skolemiljøutvalget gjennomgang av hjemmesidene 
  Vi ønsker nye medlemmer velkommen til Tokerud skoles SMU.  

Skolemiljøutvalget har et eget område på skolens hjemmeside der innkallinger og 
referat blir publisert.  

 
 

Sak 03/22 Informasjon fra skolen, (fast punkt) 

▪ Økonomi  

• God økonomi, men det ser ut til å gå mot en reduksjon i elevtallet 
høsten 2022. Dette kan føre til at skolen mister dyktige lærere  

▪ Elevsituasjonen 

• Det har vært noe mer uro i elevmiljøet i høst enn det vi er vant til. Det 
virker som om elevene trenger mer sosial trening ett to år med korona. 
Vi opplever også mer vold på 8. trinn enn vanlig. Skolen jobber 
imidlertid godt med elevene og det se ut til at det er i ferd med å roe 
seg.  

▪ Lærersituasjonen 

• Skolen har et godt lærerkorps og vi er bekymret for å miste gode 
pedagoger hvis vi må gå fra fem til fire paralleller på 8. trinn.  

▪ Smått og stort 

• Ingen saker til dette punktet.  
 

 



Sak 04/22 Elevundersøkelsen 2021 

Elevundersøkelsen 2021 ble gjennomført i desember i fjor. Det var 83,5 % av elevene som 

gjennomførte undersøkelsen, noe som er færre enn i fjor og som igjen er svakt i forhold til vårt mål på 

95 %. Imidlertid var elevfraværet i perioden høyt, noe som nok har påvirket svarprosenten.   

Skolens ledelse, trinnteamene og kontaktlærerne har analysert elevundersøkelsen helt ned på 

klassenivå. Analysen generelt viser ingen store endringer fra 2020. Det er spesielt gledelig å se at det 

igjen har vært en nedgang i antall elever som opplever å bli mobbet. Klassene og trinnene plukker ut 

områder som de vil ha fokus på fram mot neste undersøkelse. For skolen som helhet vil vurdering for 

læring og elevmedvirkning bli tatt inn som mål i strategisk plan. Dessverre har vi også i år opplevd at en 

del elever ikke har tatt elevundersøkelsen alvorlig. 

Sak 05/22 Opplæringslovens § 9a 

▪ Tiltak i perioden siden skolestart 
Vi har skrevet seks aktivitetsplaner så langt i år, noe som samsvarer godt med 
tallene i elevundersøkelsen. Vi er ganske sikre på at vi vet hvilke elever som har 
svart at de blir mobbet jevnlig på skolen.   

▪ Skolens arbeid for å avdekke og stoppe mobbing 
Skolen jobber systematisk og seriøst med å avdekke og stoppe mobbing.  
Klasseledelse har vært et punkt på strategisk plan i flere år, og vi har 
gjennomført et samarbeid med læringsmiljøteamet i UDE om hvordan vi skal 
jobbe med et inkluderende fellesskap og et godt klassemiljø. Klasseledelse er 
punkt på strategisk plan også inneværende år.  
 

Sak 06/22 Bygg og vedlikehold 

Skolen har problemer med klimaanlegget som ikke fungere som det skal. Dette har ført 

til kalde kontorer og kalde, eller veldig varme klasserom. Problemet er løftet opp til 

byggeier, men er ennå ikke løst. Rektor frykter høye strømregninger da all oppvarming 

går på strøm. Det er også problemer med varmt vann.  

 

 

Sak 07/22 Forslag til møter våren 2022: 
  Rektors forslag til møteplan godkjennes. Det blir møte 24.03.22 og 19.05.22 
 
Sak 08/22 Evt. 
  Ingen saker til eventuelt. 
 
Oslo, 24.01.22 
Rektor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


