Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole
Referat

Til stede:

Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Ømer Ali Harmankya
(1STA), Shaima Berraho (2STA), Aisha Abdi Ahmed (3STB), David Dunlop
(rektor), Pernille Herje Haga (ass rektor) Forfall: Aud Raaum
(ansatt) Bjørn Strøm (politisk), Erland des Bouvrie (politisk), Aud Raaum
(ansatt), David Dunlop (rektor),
Referent:
Pernille Herje Haga (ass rektor)
Møtegruppe Skolemiljøutvalg
Møtested: Rektors kontor
Møtetid:
Tirsdag 23.01.2018
Telefon:
22757625
Neste møte Tirsdag 8. mai 2018

Agenda
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Referat og innkalling
Referat godkjent tidligere og agenda ble godkjent.
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Skolemiljø
Fysisk miljø – flere aktiviteter, bordtennis, basket, dans. Elever fra 2IDA
arrangerer ulike aktiviteter i gymsal. Styrkerom åpent onsdager 14-16.
Elevrommet vil bli utvidet med FIFA 18. Åpent bibliotek i storefri fire dager i
uken, ser at det er mange elever som oppholder seg der. Til sammen 10
elevvakter ansatt.
Psykososialt miljø §9A – 7-8 saker på skolen nå, en sak til fylkesmannen
men denne ble trukket tilbake av eleven. Ca 2% av elevene har individuell
plan, ingen av disse gjelder grove mobbesaker på nåværende tidspunkt.
Planene varer som regel over lang tid. Juleavslutningen 2017 viste et
fantastisk engasjement fra elever som danset og sang for å markere
inngangen til ferien.
Skolens miljøutvalg takker Stephanie for det estetiske løftet hun har gitt
skolen etter hun startet her. Alle opplever dette som fint.
Elevundersøkelsen/Ung i Oslo – Resultatene kommer senere og vil bli tatt
opp i SMU ved neste anledning.
.
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Elevevaluering av undervisningen
Er gjennomført ved skolen, lærerne får resultatene først, videre tas de tilbake
til elevene og resultatene diskuteres med nærmeste leder. Lærerne er ofte
opptatt av å få svar fra grupper hvor man opplever utfordringer for å lære noe
videre.
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Saker fra elevråd
Ønske fra elevene om å arrangere revy. Byttet jentedagen på chiller'n til
onsdag. FIFA 18 kjøpes inn. Stillerom på biblioteket i storefri. Minner om at
det finnes reservenøkler til alle elevskap. Skolen har bedt undervisningsbygg
om nye dører til toalettene, men undervisningsbygg sier at når dette skyldes
hærverk, kan de ikke gjøre noe. Det kan måles temperatur i klasserom hvis
man syns det er kaldt, dette kan meldes trinnleder. Skolen er blitt miljøfyrtårn
og har for eksempel pantet flasker og fått penger til å kjøpe FIFA 18.
"pantekjærlighet" innføres for å få flere til å sørge for at strekkoder ikke blir
revet av flaskene. Elevene syns de er blitt flinkere til å rydde i fellesarealer.
Vaktmester og rektor skal vurdere behov for nye stoler i klasserommene.
Varmtvann i klasserom er ikke mulig. Elevene ønsker utbedring av
vanntankene og gjerne en til. Ønsker om skoleball for avgangselever, og de
besluttet å opprettes en ballkomite. Elevrådet fikk også tilbakemelding fra
samling i elevorganisasjonen, møtet i SMU og DS.
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Sammenslåing av grupper
Knyttet til skolens økonomi, så har noen klasser blitt slått sammen i noen fag.
Dette skyldes også at gruppene i utgangspunktet er små.
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Miljøtiltak lærere
Lærerne bruker noe av arbeidstiden sin ute blant elevene i storefri, velger
mellom kantina, ute eller på skolens elevrom. 3 vakter i per halvår i full stilling.
Oppleves meningsfylt for lærerne, men en utfordring å irettesette ukjente
elever og vite hvilke regler som gjelder på chiller'n.
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Utviklingsløype
Vi skal gjennomføre en ståstedsanalyse ved skolen i februar – mars og ut i
fra dette vil det bli arbeidet med tiltak for å bedre elevenes lærling ved skolen.
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Miljøfyrtårnsertifisering
Skolen er nå sertifisert ut i fra de 47 kriteriene som måtte innfris, både fysisk
og psykososialt. Skal rapporteres årlig rundt dette og vi må sertifiseres på
nytt om tre år.
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Studieturer
Amsterdam gjennomført på vg3, Malaga blir gjennomført mars og det er også
bestemt og bestilt tur til Berlin for språkgrupper i mars.
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Andre saker
Elevrådet oppfordres til å søke om prisen "nyopprettet elevråd", og være med
i konkurransen om årets elevrådspris.

