Ane Marie Jørgensen – Arbejdsmiljørepræsentant
Nicolai Lassen – Undervisningsmiljørepræsentant (deltog ikke)
Ditte Pedersen – Undervisningsmiljørepræsentant

Referat fra møde vedrørende undervisningsmiljøvurdering tirsdag d. 29. maj kl.
14.15 på kontoret.

Dato: 30.maj 2012

Børne- og kulturforvaltningen
Sdr. Omme skole
Skoleallé 4

Referat

7260 Sdr. Omme
Tlf. 76727300

1. Opfølgning på handleplaner siden sidst.
På mødet i marts aftalte vi flg. handleplaner:

www.billund.dk
www.sdr-omme-skole.dk
Sdr-omme-skole@billund.dk

a) Småreparationer:
Handling: Tonny tager skemaerne med til Per (pedel), som ser videre på
det.
Per er i gang med det. Han har repareret alle skarpe kanter. Øvrige småreparationer er på vej til at blive udført.

Tonny Akselsen
Tlf. 72131782
ta@billund.dk

b) Bygningsmæssige forhold:
Handling: De ovennævnte forhold tages med til byggeudvalget i forbindelse med skolerenovering. Både Mie og Tonny er med til at opstille ønsker.
Mie og Tonny har taget ønskerne med til byggeudvalget.
c) Fysiklokalet
Handling: Tonny undersøger nærmere med fysiklærerne.
Tonny har snakket med lærerne om det. Lærerne oplever, at der kan være lugte
fra hjemkundskab, men ikke ubehagelige lugte.
d) Rengøring
Handling: Elevrådet og elevrådets kontaktlærer er i samarbejde med
rengøringsdamerne og Per i gang med at lave en smileyordning.
Mie har snakket med rengøringsdamerne om smileyordning. Mie og Anne har set
på eventuelle skemaer. Planerne blev forsinket pga. bygningsrenovationen på
første sal.
Da vi er så langt fremme på året, vil det være bedst at vente med opstart til august/september.
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e) Æstetik
Handling: Elevrådet opfordres til at drøfte, hvordan eleverne kunne ønske sig en bedre udsmykning. Gerne så det kan tænkes med i skolerenovering.
Det lille elevråd har drøftet det og givet en masse forslag.
Indendørs:
Flere farver på væggene.
Hyggelige læsekroge
Lave kunst i billedkunst til gangene.
Skuffesystem til kasserne i klassen.

f)

Legeplads
Handling: I forbindelse med skolerenoveringen skal der også ses på legepladsen.
Det lille elevråd har drøftet det og giver flg. forslag:
Bedre klatrevæg.
Fodbold på kunststofbane.
Graffitimur.
Flere skraldespande.
Sandbane til beachvolley
Klatreborgen ved mellemgruppen har udstikkende søm og skruer.

g) Skemaet omkring god elevadfærd
Der gives en tilbagemelding til klasselærerne, hvor vi vil bede dem om at
gennemgå den enkelte klasses resultat.
Der ønskes især fokus på:
Hvordan man snakker/kommunikere med hinanden.
Hvordan man løser konflikter.
Drøftelse af sociale regler og aftaler.
Emnet har været drøftet i klasserne.
2. Evt.
Næste møde med fokus på smileyordning d. 29.08.13 kl. 13.30 (hvis alle har fri
dér).
Det er vigtigt, at klasselærerne prioriterer tid til at drøfte elevrådsemner.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
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