
 

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:  Personalrom 1. etasje, A-bygningen. Tirsd.21.september 2015, kl. 17:00 til 18:30. 

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

Frank Eldh (ass.rektor), Dina Marie Hjelmeland Smaaland (elevrepr.) og Sigrid 

Strandrud Skandsen (elevrepr.)  

Meldt forfall: Hans Otto Watne (ekst.) 

Annet forfall: Margunn Lende (ansatt), 

SAKLISTE 

Sak 12/2015 Godkjenning av møteinnkalling og referat 

  Innkallingen og referat ble godkjent.  

 

Sak 13/2015 Årshjul SMU 

  Årshjulet ble gjennomgått, det ble gjort noen endringer i møte nr. 3. Vedlagt referatet. 

 

Sak 14/2015 Hva mener SMU kan gi bedre skolemiljø på Sagene skole? 

- SMU gjennomførte en workshop med fokus på elevenes opplevelse av 

skolehverdagen. Tema: steder, aktiviteter på skolen og livet utenfor skolen ble belyst 

fra SMU. Dialogen kretset rundt det sosiale miljøet på skolen. Kantinen er for 

øyeblikket ikke åpnet. SMU fortsetter utredningen hvordan skape et oppholdssted når 

det regner og blir kaldt da nærmiljøets kjøpesentre trekker ungdommen. SMU vil 

fortsette dialogen med elevrådet, for å søke innsikt i behov og ønsker. SMU fortsetter 

fokuset i kommende møter.  

 

Skolen har i høst vist fokus på å skape et godt sosialt og psykososialt miljø. SMU 

bekrefter viktigheten i å vise og legge til rette for et godt sosialt miljø, og oppfordrer 

til å fortsette dette fokuset. 

   

 

Sak 15/2015  Orienteringssaker  

"Gjør en forskjell" uke 36 

- Det ble orientert fra ledelse og elever ved skolen om tiltaket. Det var utelukkende 

positiv tilbakemelding rundt "gjør en forskjell". 

 

EVT.  

 

Det ble orientert kort om skolegårdsprosjektet. Vi er i sluttfasen og lekeområdet åpnes 

i sin helhet, unntatt baksiden av b-bygg, innen kort tid. 

 

FAU oppretter en arbeidsgruppe som skal kartlegge muligheter for å bedre miljøet 

ved ballbanen. 

 

Neste møte: 30/11-2015 kl. 17:00 – 18:30 

 

Frank Eldh 

Fung.Ass.rektor/sekretær 


