Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Saksbeh. tlf.:
Klassering:

2021/244
May-Elin Hals

25.03.2021

Dato:

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 15.03.21
Til stede: Renate Bakkemo, Wanja Lyså, Miriam Olsen og Ellen M. Hals fra FAU
Kai Bakken, Simen R. Olsen, Yvonne Lillegård, Simonette Andersen fra
elevrådet
Anita Sæbbe Haraldsvik, Jan Åge Rydningen, ansatte
May-Elin Hals, enhetsleder
Ikke møtt: Roger Tronstad, Mirela Zarnescu

Konstituering, valg av leder
Renate Bakkemo velges som leder av skolemiljøutvalget.
Rektor er sekretær.
Mål for arbeidet i utvalget
Presentasjon av utvalget som er vedlagt referat ble gjennomgått.
Det ble reflektert over begrepene trygghet og trivsel, hva legger vi i disse?
o Arbeidsro
o Når de er glade når de kommer hjem

o Hvordan de har det sammen på skolen
o Noe å holde på med i friminuttene
o Respekt
o Samarbeid
o Fokus på læring

o Bli sett og hørt
o Godt læringsmiljø
Postadresse:
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
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o Friminutt med aktiviteter

o Møteplasser
o Venner – noen å være med
o Ikke mobbing
o Ro når det skal være ro.
Elevundersøkelsen
ble gjennomført høsten -20, hvor elevene i 7.-10.klasse svarte.

Foreldreundersøkelsen
Fau har tidligere valgt at det er foreldre med barn i 2.,4.,6.,8 og 10. klasse som
svarer på undersøkelsen. Den ble gjennomført våren -20, og er nå åpen for
besvarelse.

Videre arbeid:
Det lages et årshjul for trivselstiltak. Fau, elevråd og personalet på skolen
setter opp forslag til tiltak til neste møte
Det lages et årshjul for møter FAU og skolemiljøutvalget
20. april er det foreldremøte hvor Mitt valg er tema.

Neste møte i skolemiljøutvalget er 3. mai -21 kl 13.00.
Med hilsen
May-Elin Hals
enhetsleder skole/SFO

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Side 2 av 2

