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MØTEREFERAT 
 

Tilstede: Finn Erling Røgenæs, Inga Fønstelien, Grete Svensen, Caroline Borch-

Nielsen, Fredrikke Finne, Svein Søvde, Alexander K Bjerke, Markus Kreutzer, Cath-

rine Benjamin- Wormdahl 

 

Fravær: Konrad Magnus, Sissel F Eilertsen, Mia Skjøld-Lorange 

 

Møtetid: Tirsdag 15.1.2019 kl. 16.00 

 

 

SAKSLISTE: 

 

Sak 6/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ok 

  Caroline B-N etterlyser fast punkt på DS: 

                            At elevene kan komme med sine saker, hva som rør seg.   

                            FAU: Det samme.  

                            Lærerne: Det samme.  

 

Sak 7/19 Godkjenning av møtebok: Ok 

 

Sak 8/19 Elevundersøkelsen og elevmiljøet 

Elevrådets representanter tok for seg elevundersøkelsen og la fram de 

punktene som elevrådet hadde lagt merke til og diskutert noe rundt. Se 

vedlegg. Elevene var flinke til å diskutere punktetene og se bak resulta-

tene. De svarte også godt på innspill fra andre medlemmer i DS. Elevrå-

det stilte seg i sum overrasket og noe undrende til resultatet i undersøkel-

sen. De ment at resultatet var mer negativt enn hvordan de oppfattet rea-

litetene: "Vi trives jo så godt her på Midtstuen skole. Ja, det er helt sik-

kert elver som blir mobbet ved Midtstuen skole, men vi kan ikke skjønne 

at det kan være så mange som undersøkelsen indikerer".  Representante-

ne mente de ville ha sett, eller visst om, dette dersom resultatet var reelt.  

 

Elevrådet ytret videre at de pga. stor usikkerhet knyttet til validiteten til 

svarene i undersøkelsen, ønsket å lage en ny undersøkelse som de vil ut-

forme selv. Bakgrunnen for dette var mistanke om at mange av elevene 

bevisst svarte feil for å tulle, eller bare tippet ved gjennomføring. Noen 

av grunnene til dette, mente elevrådet, var at flere av spørsmålene kunne 

misforstås eller var ledende. Til flere av spørsmålene stilte også elevrå-
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det seg undrende til valg av svaralternativ. Andre grunner, mente elevrå-

det, kunne også være at undersøkelsen var for lang og at elevene gikk lei 

og bare trykket i vei.  

 

DS påpekte for representantene fra elevrådet at skolen uansett er nødt til 

å ta undersøkelsen på alvor og alltid må gå utfra at den er valid. Repre-

sentantene skjønte dette, og var enige i at noe måtte gjøres for å sikre at 

godt miljø for alle elever. De gjentok likevel at elevrådet mente undersø-

kelsen ikke viste et riktig bilde av miljøet på Midtstuen skole. 

 

DS takket til slutt elevene for deres analyse av elevundersøkelsen og 

oppfordret elevrådet til videre samarbeid for å skape et best mulig elev-

miljø ved Midtstuen skole. 

 

Sak 9/19 Eventuelt: Ingen saker. 

 

 

Møtedatoer i DS Midtstuen skole våren 2019:  

Tirsdag 7. mai kl.16.00 
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