Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole
Referat

Til stede:

Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Forfall: Ømer Ali
Harmankya (1STA), Shaima Berraho (2STA), Forfall: Aisha Abdi Ahmed
(3STB), David Dunlop (rektor), Pernille Herje Haga (ass rektor) Aud
Raaum (ansatt)
Referent:
Pernille Herje Haga (ass rektor)
Møtegruppe Skolemiljøutvalg
Møtested: Rektors kontor
Møtetid:
Tirsdag 8.5.18
Telefon:
22757625
Neste møte

Referat
Sak 11/18

Referat og innkalling
Referatet er godkjent tidligere og det var ingen kommentarer til agenda.
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Skolemiljø
Fysisk miljø – Fått ny sofa på elevrommet. Fått FIFA 18, ny biljardkølle.
Lekkasje i kjøkken knyttet til elevkantina, avventer hvordan dette skal
ordnes.
Psykososialt miljø §9A- opprettet skolemiljøgruppe, laget årshjul for
aktiviteter for elevene ved skolen. I gang med å planlegge fadderordning til
skolestart 2018. Det har vært opprettet 4 aktivitetsplaner i perioden siden
forrige møte i januar.
Elevundersøkelsen/Ung i Oslo – Avventer at resultatene kommer
.
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Saker fra elevråd
Informasjon fra forrige møte i starten av april. To elever deltok på
elevkonferanse og lærte om elevrettigheter. Planlegger fuzalturnering i juni
for å hindre bråk i forbindelse med eksemen. Temperaturen i
klasserommene er mye bedre nå enn tidligere. Lysrør fikset i klasserom.
FIFA og sofa er på plass og mange er flinke til å levere panteflasker.
Oppklart rundt hvor man kan parkere når det var mye snø. Drøftet også
sitteplasser i gangene.
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Utviklingsløype
Vi er litt forsinket med framdriften i denne saken. I Utgangspunktet initiativ
fra byrådet med midler til utvalgte skoler. Grunnlag for bruken av midlene
skulle begrunnes gjennom en ståstedsanalyse som er gjennomført. Allmøte
er satt til 16. mai.
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Andre saker
i)
Sitat fra rektor står på kongehusets hjemmeside i forbindelse med
Dignity Day. Er verdighet en del av hverdagen hos oss? Vi har
skolemiljøaktiviteter ved starten av skoleåret og miljøgruppen vil
holde tak i aktiviteter i dette arbeidet.
ii)
Mobiltelefoner – stabil høy utfordring med elevbruk av telefoner i
timer nå, etter tre år med lite problemer når det var lov av lærer å
inndra telefon for dagen. Rektor innført mobilhotell som var sko eske,
og det funka. Et mulig tiltak i utviklingsløype kan være å kjøpe låsbart
mobilhotell.

