
 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

 

Sagene skole 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 80 77 20 Org.nr.: 974590166 

Sagene skole Biermannsgate 2 Telefaks: 22 80 77 21  

 0473 OSLO   
  sagene@ude.oslo.kommune.no  

  www.sagene.gs.oslo.no  

 

Referat  
 

Møtegruppe:  Skolemiljøutvalget ved Sagene skole 

Tid og sted:  Møterommet i 1. etasje, A-bygningen. Tirsdag 10.mars 2015, kl. 17:00 til 18:30. 

Tilstede:  Sigbjørn Windingstad (forel.), Anette Gauslå (forel.), Thore Pettersen (ekst.),  

Margunn Lende (ansatt), Jan Dubowski (ansatt), Frank Sevaldsen (ass.rektor) og 

Olav Knutsen (rektor)  

Meldt forfall: Hans Otto Watne (ekst.)  

Annet forfall: Dina Marie Hjelmeland Smaaland elevrepresentant. 

 

SAKLISTE 

Sak 01/2015 Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling ble godkjent.  

 

Sak 02/2015 Skolemiljøutvalgets oppgaver og mandat 

Ass. rektor informerte om det rådgivende utvalgets oppgaver innen fysisk og psykososialt miljø på 

Sagene skole. Vedlegg delt ut på møtet. 

 

Rektor orienterte om hvordan Skolemiljøutvalg i Oslo vanligvis organiserer sitt arbeid. Bakgrunnen 

for redusert møtehyppighet er Osloskolenes driftsstyrer. Skolen vil i størst mulig grad utarbeide 

dokumenter/forslag på forhånd for å bidra til effektive møter.  

 

Skolen skal legge ut informasjon om skolemiljøutvalget på sin hjemmeside. 

 

Skolemiljøutvalget blir enige om å avholde neste møte i mai. Det blir valgt leder, nestleder og 

sekretær på dette møtet.  

 

Sak 03/2015 Krenkende atferd - handlingsplaner 

Ass. Rektor informerte om strukturen i handlingsplanen, og rektor ga utfyllende informasjon om 

planen som tar utgangspunkt i læreplanens generelle del. Vedlegg delt ut på møtet. Utvalget ga 

innspill til planen: 

- planen er godt strukturert, foresatt-nivået er særlig bra.  

- positivt at planen er vinklet på ønsket atferd, ikke uønsket. 

- det kan lages to versjoner – en til distribusjon (evt. som sjekkliste), og en mer utfyllende til 

skolens bruk. 

- SMU vil konkretisere at planen fortsatt er under utarbeidelse, det avventes innspill fra lærere 

og FAU. 

Foreldrerepresentantene tar foresatt-nivået med seg til FAU for tilbakemeldinger 

 

Sak 04/2015 Elevundersøkelsen 2014  

Rektor orienterte om historikk rundt undersøkelsen, og forklarte indeksene som blir en 

oppsummering av hovedfelter i undersøkelsen. Utdelt vedlegg var bl.a. hentet fra 

www.minosloskole.no. 

 

Rektor viste til historikk fra 2010-14. Det er få signifikante endringer i undersøkelsen fra 2013 til 

2014. Årets undersøkelse viser til størst positiv endring på indeks læringskultur.  

 

http://www.minosloskole.no/


 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

 

Sagene skole 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 80 77 20 Org.nr.: 974590166 

Sagene skole Biermannsgate 2 Telefaks: 22 80 77 21  

 0473 OSLO   
  sagene@ude.oslo.kommune.no  

  www.sagene.gs.oslo.no  

 

Foreldrerepresentant påpeker skolebibliotek og toaletter som fikk lav skår. Dette er nye spørsmål 

uten sammenligningsgrunnlag. Utvalget drøftet mulige årsaker til dette.  

SAK 05/2015 

Skolens ledelse informerer om oppgraderingen av skolegården rundt B-bygg særlig. 

Undervisningsbygg har ønsket et møte 24/3 der tilbydere skal legge fram sine planer. Arbeidet vil 

utføres i sommerferien.  

 

Foreldrerepresentant har søkt midler til skolens ballbinge i Sparebanken – ukjent status. 

 

 

Eventuelt 

Rektor orienterer om det gode samarbeidet han opplever med FAU som arbeider svært godt. 

Foreldregruppen på skolen er engasjert og svært positiv. 

 

Rektor orienterer også om elevrådet som gjør en stor innsats for elevenes psykososiale miljø. 

Elevrådet har vunnet en elevrådspris for dette arbeidet.  

 

 

Frank Sevaldsen 

Fung. Ass.rektor/møteleder 

 

 

 

 

 

 

 

 


