
Referat SMU-møte ved Lilleborg skole 
            

23.05.19 

 

 

Barnetråkk v/ Agathe Larsdatter Spurkland 
 

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, 

kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. 

Årlig prosjekt. 6.trinnselever får gå inn på en pc der de kan sette inn og markere steder de synes er 

fine i nærmiljøet. De mener også noe om hva som kan forbedres, pusses opp, om det finnes steder 

som oppleves farlige, skummel trafikk, skumle mennesker m.m.  

Agathe forteller om noen av de områdene som trekkes frem av undersøkelsen. Statuten ved 

Fernanda Nissen ble i år omtalt som et sted der mange barn synes det er litt skummelt, særlig på 

kvelden. Opplever at det blant annet sitter voksne der som har drukket. De har også meldt at det 

ofte er litt for mørkt i Torshovdalen og ønsker seg bedre belysning. Oppe ved "spaserstokken" og 

"strykejernet" er det et skummelt kryss (Johan Selmers gt/Johan Svendsens gate/Agathe Grøndahls 

gt) og en sving i forkant av krysset. Mange elever opplever at det er utrygt trafikkmessig der.  

 

Tid: 23. mai 15.00-16.00 

Sted: Lilleborg skole, møterommet i 2.etg (B-inngangen) 

Tilstede: 

Bastian Tolo, Espen Mejlo, Gaute  Fredriksen, Agathe Larsdatter Spurkland og Kaia Lofseik Spetalen 

(reserve for Otto Blindheim Ljøgodt) 

1/2019  Godkjenning av innkalling 

2/2019  Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Informasjonssaker: 

3/2019  Informasjon fra elevrådet 

- Barnetråkk  
- Kanonballturnering 

 
4/2019  Informasjon fra skolen 

- Trygg skolevei 
- Nye sykkelparkeringsplasser 
- 5. trinn sykkelopplæring 

 



 

Kanonballturnering v/ Kaia Lofseik Spetalen 
 

Dette er et alternativ til fotballturneringen som ble arrangert tidligere (Fair Play, i regi av NFF). 

Skolens elever spiller mot hverandre. En kamp tar ca 12 minutter. Man blir bedømt på 

kanonballferdigheter, men også på hvordan man oppfører seg på banen, altså på "fair play". Man har 

byttet til kanonball fordi elevene opplevde at flere var flinke i kanonball en hva som er tilfelle med 

fotball. Det blir også færre tilfeller av at man "topper" lagene, og man får en jevnere turnering. 

7.trinn og 6. trinn møter hverandre og 4.trinn og 5.trinn møter hverandre. Mot slutten arrangeres en 

"Superfinale" mellom vinnerne av disse to puljene.  "Fair play"-bedømmingen har gått fint og 

oppleves ikke som en kilde til konflikter. Lagene trekkes, slik at man ikke får toppet lagene sine. De 

første kampene har vært inne, finalene blir spilt ute.  

 

Trygg skolevei 
 

Gaute trekker frem det samme krysset som er nevnt under punktet i agendaen om barnetråkk. Dette 

er et utrygt område. Om skoler og barnehager i nærmiljøet følger opp dette problemet kan det 

hjelpe til at det blir gjort endringer raskere.  

Sykkelopplæring 
 

Det er sykkelopplæring på 5.trinn. Der lærer elevene å sykle på en trygg måte. Det var få 

kommentarer til dette og alle er enige om viktigheten av god sykkelopplæring. 

 

Eventuelt 
 

Gaute tar opp sak fra forrige møte der man ønsket seg at elevrådet kunne hatt et lite budsjett. Dette 

er også tatt opp i FAU. Det har kommet forslag om at man skal bruke en del av overskuddet fra 17. 

mai til en slik pengepott, som elevrådet kan få disponere. 

 

Det må legges til at undertegnede, Gaute Fredriksen og Espen Mejlo er svært imponert over 

elevrådsrepresentantene og hvordan de gjør rede for seg i dette møtet. 

 

Bastian Tolo 

undervisningsinspektør 


