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Referat fra møte i skolemiljøutvalget (SMU) 24.09.13 

 

Til stede: Lene Haraldsen (lærer), Olav Rebni (lærer), Amira Taslaman (repr. for andre ansatte),  

Oskar Wiklund (FAU), Hanne Worup (FAU), Arnstein Lien (FAU), Mia Sofie Paulsen 

(elevråd), Fredrik Haslev Martinsen (elevråd), Kristin Ulvestad (vara elevråd), 

   Solvor Engen (rektor),  

Forfall:  Espen Granli (politiker)  

 

Møteleder: Arnstein Lien 

 

Sak 13/13  Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Godkjent, men med en ny sak 19 og eventuelt blir da sak 20.. 

Sak 19/13: Søppel på Kringsjåbana 

 

Sak 14/13  Godkjenning av referat fra møtet 14.05.13 

   Godkjent. 

 

Sak 15/13  Informasjon om skolemiljøutvalgets oppgaver 

Alle på møte fikk Utdanningsdirektoratets informasjonshefte om 

skolemiljøutvalg. Solvor gjennomgikk de viktigste punktene og oppfordret 

medlemmene til å lese mer i heftet. Skolen utfordrer både FAU og elevråd til å 

melde inn saker til skolemlijøutvalget. 

 

Sak 16/13  Utbedringer i Kringsjåhallen 

Muggsoppmålinger tidligere i år, viste for høye målinger i dusjrommet i 

guttegarderoben i Kringsjåhallen. Nødvendige utbedringer blir gjort i 

tidsrommet uke 39-41. 

 

Sak 17/13  Flytting av skolens lavvo 

I vår hadde medlemmer fra SMU to befaringer for å undersøke muligheten for 

å flytte skolens lavvo til et sted som er bedre egnet for å praktisere uteskole. 

Skolen har denne uka fått klarsignal for å flytte lavvoen til Hundremeterskogen 

(Knutrudskogen).  Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune ber om 

beskrivelse av tiltaket, omfanget og aktiviteter som skole/SFO planlegger å ha 

i skogen. Det må også skrives en kontrakt mellom grunneier og Kringsjå skole 

på bruk av plassen.  



   

Solvor drøfter med vaktmester Terje om vi får til flytting av lavvo før snøen 

kommer eller om vi må vente til våren. For grunneier spiller det ingen rolle om 

når vi gjør det. 

 

Sak 18/13  Møteplan skoleåret 2013/2014 

For skoleåret 2013/2014 blir det SMU-møte tirsdag 11.februar og 13.mai. 

 

Sak 18/13  Søppel på Kringsjåbana 

Kringsjå skole er tilnærma søppelfri med unntak av området rundt 

Kringsjåbana. Vaktmester Terje plukker søppel på skolen hver morgen. 

Kringsjåbana er mye brukt på kveldstid og i helger. I den forbindelse blir det 

dessverre kasta mye søppel. Dette er en sak som Lillehammer kommune må 

ta tak i. Skolemlijøutvalget sender et brev til Lillehammer kommune der vi 

etterlyser mer synlig søppeldunker på Kringsjåbana, og vi spør om hvem som 

skal plukke all søpla som blir etter fotballkamper/treninger. Er dette 

vaktmesteren på skolen sin oppgave?   

 

Sak 19/13  Eventuelt 

- FAU har kjøpt inn mer sand til å ha under lekeapparatene, og de har 

gjennomført dugnad med å få sanda utover. En stor takk til FAU fra skolen. 

- Skolen har kjøp nye husker, og de ble mottatt med stor glede. 

 

Solvor Engen 

          sekretær SMU  


