Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole
Referat

Til stede:

Aubry Klaus Nyiligira (elevrådet), Leah Mary Cook (elevrådet), Stian
Mogeland (elevrådet), Bjørn Strøm (skoleeier), Erlend des Bouvrie
(skoleeier), Marianne Refsland (ansatt), Aud Raaum (ansatt), David
Dunlop (rektor)
Referent:
Pernille Herje Haga (ass rektor)
Møtegruppe Skolemiljøutvalg
Møtested: Rektors kontor
Møtetid:
Tirsdag 6.11.2018
Telefon:
22757625
Neste møte 22.01.2019

Referat
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Konstituering
Elevrepresentant Stian Mogeland ble valgt til leder av skolemiljøutvalget
skoleåret 2018/2019.
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Godkjenning av agenda
Agenda godkjent.
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Skolemiljø
Fysisk miljø – Oppusset kantine etter høstferien er positivt. Elevrommet
chillern også mye brukt av elevene. Fint å ha et sted å være.
Psykososialt miljø §9A – roligere miljø nå, negativ holdning til ID-bånd og
mobilhotell. Bedret holdning til bruk av ID-bånd og flere forstår hvorfor.
Trygghet og identifikasjon er også argumenter for bruk av båndene.
Mobilhotellet blir ikke så mye brukt, men bruk av mobil i timene er
betraktelig redusert.
Elevundersøkelsen – Kommer før neste møte.
.
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Elevevaluering av undervisningen
Gjennomføres i klassene 2. termin. Vi kommer tilbake til resultatene.
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Saker fra elevråd (vedlegg)
Vi er i gang med elevrådet dette skoleåret. Sist møte ble alle saker elevene
ønsket å diskutere, løftet fram. Flere saker enn de to siste årene kom fram,
noe som er veldig bra. Neste møte kommer elevombudet i Oslo for å fortelle
om rettigheter og ansvar i arbeidet med elevrådssaker. For øvrig vil vi
fortsette å behandle de sakene som kom fram i første møte. Lærerne
ønsker å bistå elevrådsrepresentantene med å få til reelle diskusjoner i
klassene rundt de sakene som kommer opp. Generelt engasjerer elevrådet
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seg i alt fra gardiner, mat i kantina, bruk av ID-bånd og til flere aktiviteter for
elevene. Vi har i år fått SKUP midler (75.000 kr) som skal gå til en
danseforestilling.
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Ulsrudprosjektet (vedlegg)
Ulsrud vgs eget operasjon dagsverk. Pengene skal gå til skoler med
yrkesfag på Vestbredden. Elevene kan jobbe en dag eller gå med bøsser
fra kirkens nødhjelp. Prosjektet er utelukkende solidaritet hvor elever støtter
elever. Gjennomføres 30. november 2018.

