Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Møtedeltakere

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

Dato:

2021/244
May-Elin Hals
B40

14.05.2021

Referat fra møte i skolemiljøutvalget 03.05.21
Til stede:
Elever: Simen, Kai og Yvonne
Foreldre: Renate, Wanja, Ellen
Personale. Anita og Jan Åge
May-Elin, enhetsleder
Forfall: Miriam, Simonette
Ikke møtt: Roger Tronstad

Møtet startet med at det ble stilt spørsmål om møblering av elevareal, arbeidet i elevstua.
Vi har satt i gang en prosess med møblering av elevareal hvor klassene på ungdomstrinnet har vært
engasjert. De har ikke kommet fram til hvordan de ønsker det, men vi har som mål at møblene skal være
på plass ved skolestart.
Elevstua venter vi på å få limt gulvbelegg. Elevene utarbeider regler for bruk av elevstua.
Dugnad i uke 22
Foreldreundersøkelsen er i gang, sendes ut ny påminnelse om deltakelse. Hittil har ca 50 % besvart.
Det ble arbeidet i gruppe med forslag til trivselstiltak
Oppsummering fra gruppearbeidet
• Elevgruppa:
Turneringer, bordtennis, biljard,
Temadager/utkledningsdager
Turer, eks til Steinora, slalåmturer
Samarbeid på tvers av klasser
Aktivitetsdag
Kafé
Kultursamling for ungdomsskolen
Aktiviteter i friminutt, mere plass å sykle på, fotballkamper u-trinn og barnetrinn

Postadresse:
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no

Besøksadresse:
Fossmoveien 1
www.dyroy.kommune.no

Telefon:
77 18 92 00

Bank:
4796 07 00003
Org.nr.:
864 994 032

Dugnad med lykkelig slutt
• Foreldregruppa
Tilrettelegge for aktiviteter i friminutt
Åpen hall
Fotballmål
Basketkurv
Lage benker/sittegrupper – sammen med lever, foreldre, lag og foreninger
Skateboard/rulleskøytebaner
• Personalet
Inkluderingsvakt – være proaktiv og deltakende for å finne på og være med i aktiviteter
Trivsellederaktivitet – elevdeltakelse
Felles fokus hjem, skole og elev på språkbruk og adferd
Fra kollektiv «avstraffelse» til fokus på trivsel for alle
Felles dugnad og arrangementer
God planlegging = økt deltakelse = godt samhold
Vi drøftet noen av forslagene. Kan FAU stå som arrangør av kafé? Gjør på omgang fra klasse til klasse
med månedlige kafeer?
Dugnad er samarbeidsprosjektet denne våren. Det sendes ut informasjon med mulighet for å melde seg
på aktiviteter.
Nytt møte holdes til høsten.

Med hilsen

May-Elin Hals
enhetsleder skole/SFO

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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