
  

   

 

                                                            

Til stede:   
Magnhild Klingenberg-Liholt (rep. fra FAU) 
Birgitte R. Semland (rep. fra FAU) 
Theres Lorentzen (politisk representant) 
Frida Olette Nordskog Grønndahl (elevrådets nestleder 
Stein Vidar Samuelsen (pedagogisk personell) 
Tonje Egenes Nilsen (pedagogisk personell) 
 

Forfall: 

Ingrid Ross Raftemo (elevrådsleder) 

Ågot H. Solås (andre ansatte)   

  

Referat fra møte i skolemiljøutvalget og skolens samarbeidsutvalg 

Tid: Mandag 11.februar kl. 1715 - 1845 

Sted: Teie skoles personalrom 

 

Saker:  

1. Oppfølging av arbeidet med “bruk av tildelte midler til gratisprinsippet / 

gratisaktiviteter som er på ca. 140.000,-   

-Elevrådet legger frem status for sitt arbeid, jf. Referat fra forrige møte 

-Rektor legger frem status 

-Diskusjon i plenum  

Elevrådet la frem plan og kostnadsoverslag for gratis klasseturer/opplevelser for 4. og 7.trinn 

som burde gjennomføres årlig. I tillegg la elevrådet frem planer og kostnadsoverslag for 

“Teiekiosk - gratis skolelunch”. Dette gjennomføres fredag 15.02.19.  

Rektor la frem konstandsoverslag for en (-1-) gratis frukt pr. Uke for alle skolens elever. 

Kostnaden blir ca. 55.000 - 60.000,- pr.år.  

Konklusjon: Utvalget råder skolen til å følge elevenes forslag om gratis 

klasseturer/opplevelser samt å fortsette med “Teiekiosk - gratis skolelunch” innimellom. 

Gratis skolefrukt ble vurdert som for kostbart. Utvalget ser på slike gratis aktiviteter som 

både en god bruk av midlene sett ut fra intensjonene og også som gode tiltak for 

klassemiljøene på skolen.   

2. Elevundersøkelsen; rektor gjennomgår resultater fra årets elevundersøkelse. 

Videre diskusjon rundt hvordan vi kan jobbe videre med resultatene.  



Over 203 elever ved 5.-7.trinn har svart på undersøkelsen (93%) 

Teie skole scorer på og noe over landsgjennomsnittet og snittet for Færder kommune på de 

fleste indekser. Særlig på indeksene “trivsel”, “mobbing”, “felles regler” og “støtte fra lærer” 

scorer Teie skole høyt/bra.  

Utvalget diskuterte også elevmedvirkning og demokrati der Teie skole scorer lav sett i 

forhold til scoren på andre indekser (scoren vår her er lik landsgjennomsnittet). Rektor og 

lærerrepresentanter fortalte også om økt fokus på elevmedvirkning i lærernes utviklignstid 

og også i utprøvingen av tverrfaglig læring i uke 9-12.  

Videre diskuterte utvalget andre momenter fra undersøkelsen. Rektor fortalte også om at 

skolen har god oversikt over “de få” elevene som opplever at de har blitt mobbet. Tiltak er 

satt inn.    

3. Elevrådet legger frem saker de har jobbet med denne høsten og hvilke saker de 

jobber med nå/skal jobbe videre med 

Elevrådet har jobbet med saker knyttet til pkt. 1 

Elevrådet har hatt besøk av skolens helsesøster. Hun fortalte om kosthold og også hva 

elever burde spise både på skolen og hjemme. Etter dette har noen av klassene hatt 

diskusjoner elevene i mellom og noen har laget felles regler ift. Matpakker i klassene (hva er 

greit og ha med og ikke). “Mellombar” har stadig vært et tema..  

Vennebenkene er ferdig malt i regnbuefargene. De settes ut når vinteren er over. 

4. Eventuelt og saker som bør på agendaen i neste møte 

A) FAU utfordrer elevene til å komme med forslag til hvordan FAU kan jobbe for å oppnå 

mindre kjøring til skolen. Elevrådet melder tilbake til rektor som melder videre til 

trafikkgruppa i FAU. Frist ved påskeferien.  

B) FAU utfordret elevene fra elevrådet til å delta på FAUs trafikk-stunt. Utvalget var positiv til 

dette.  

C) Det er for få sykkel-stativ for låsing på skolen. I FAU har det vært drøftet behov for økning 

av slike stativer /sykkelskur-ordning. 

FAU ønsker at skolen ser på mulighet for plassering av et event. økt antall stativer til 

sykkelparkering. Rektor undersøker med andre aktuelle og gir tilbakemelding til FAU. FAU 

har p.d. ingen økonomiske midler til å bidra til utvidelse til sykkelparkering, men ønsker å 

diskutere med skolen og event. bidra i forhold til søknad om midler 

 

Neste møte foreslås mandag 20.mai kl.1715 - 1845 

 

Jan Kristian Johansen 

Referent  


