
 

 

Protokoll skolemiljøutvalg for Rødtvet skole tirsdag   14.6.2016 kl. 16.30  

Saksliste: 

 

1/2016    Godkjenning av saksliste 

Godkjent med et eventuelt som settes inn. 

 

2/2016   Friminuttet og Ukas lekekamerat 

Rektor går gjennom ukas lekekamerat: Elever kan få nominasjoner ute i friminuttet. 

Nominasjoner er basert på kriterier som er bestemt av elevrådet og trivselsledere. 

Trivselsledere kan sladre, positiv sladring til voksne som nominerer elever. Etter to 

nominasjoner får de en "button" med ukas lekekamerat. Denne kan kun bæres en uke. Etter 

en uke leveres denne inn til kontaktlærer. Etter 5 slike får klassen en premie i form av 

spilletime eller aktivitetstime ute. Noe drøfting rundt dette, men driftsstyre synes det er verdt 

å prøve. 

Ordningen skal evalueres rundt høstferien neste skoleår. 

Elevene tror det er en god ting at ukas lekekamerat blir satt i gang 

   

3/2016     Trivselsledere og aktiviteter 

Litt informasjon om trivselsledere og aktiviteter fra elevene hvor de synes at i de mest 

populære lekene er det ofte fullt. Det blir fint med flere aktiviteter neste år og at de små skal 

være sammen med de store i friminuttet. Da blir det TL-tilbud også til de små. 

 

4/2016    Skolemiljøet generelt, hvordan har elevene det på Rødtvet skole 

Miljøet har mange fasetter. Dvs noen elever trives godt og andre elever trives ikke. Noen har 

flyttet pga mistrivsel, men det er også elever som ikke bytter skole selv om de flytter fordi 

de trives så godt.  Det er viktig at ledelsen og lærere får vite om elever som ikke trives og at 

det settes inn tiltak. Elevene sier at de ikke visste om elever som flyttet som ikke trivdes. Da 

kunne de gjort mer om de hadde visst det.  

 

5/2016    Mitt Valg og "rektors friminutt" 

Rektor informerer om Rektors friminutt og tanken rundt dette. Mitt valg kommer som 

klassemiljøprogram fra høsten. Lærerne skal kurses og det skal settes i gang i hver klasse til 

høsten. Elevrådet spør om hva som er hensikten med Rektors friminutt og da kan rektor 

forklare at hun har til hensikt å skape fellesskap og hele tiden holde oppe ansvar, omsorg og 

respekt og hvordan det skal synes i klasserommet og i skolegården. 

Roger Nyborg (leder)  

Line Sletner (foreldre repr.) 

Gro Blom Olsen (Ansatt repr. komm.ansatte) 

Anne Kristin Hultin (pedagogisk personalet)- 

Ulf Nyborg (assisterende rektor 

Edel Høydalsvik (politisk repr.) 

Bodil Nordvik (politisk.repr.) 

Azieb Zego (politisk representant) 

 

Elevrådsrepresentanter 

 

 

  

    



 

6/2016    Eventuelt 
Det er observert elever på privat område i borettslaget og det er strengt forbudt å oppholde 

seg der. Det er å anse som privat område og det er ikke vanlig å sette seg i hagen til folk og 

grille eller ha annen aktivitet.  Dette må formidles på møtet til lærerne. 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Hanne Cecilie Engh                  Roger  Nyborg 

Rektor                   Driftsstyreleder 


