
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Skolemiljøutvalget  

Referat 02.02.21 

Tilstede:  Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Ida Andrine Heggset (ansatt), 

David Dunlop (rektor), Anne Marte Løvbrøtte (ass. rektor og referent), Hassan 

Jassim al Aboudi (elevrådet), Hiyab Fshaye (elevrådsleder), Maja Jones 

(elevrådet), Mehmed Caglar (elevrådet), Dilara Günal (elevrådet) 

Fraværende: Tariq Ziyad Ben Munir Ahmad (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 02.02.21 1600 – 1700 

Møtested:  TEAMS 

Sak 1/21 SMUs rolle og taushetsplikt 

 David innledet med å redegjøre for SMU sin rolle på skolen. Han presiserte at alle 

forslag er velkomne i dette forumet.  

 Han redegjorde også for taushetsplikt ved drøftinger i dette forumet. Dersom 

diskusjoner som i utgangspunktet er anonymisert, likevel er av en slik art at de 

involverte forstår hva eller hvem det prates om, er det viktig at diskusjonen 

holdes innad i SMU.  

 Erlend konstituerte SMU etter å ha konstatert at de rette personene var innkalt. 

Han bad elevrådsleder lede møtet videre i etterkant av dette. Dette tok hun på 

seg.  

Sak 2/21 Godkjenning av referat og innkalling 

  Godkjent 

Sak 3/21 Tilbakemelding fra elevrådet 

 

 Miljøet generelt 

 

Elevrådet mener at miljøet overordnet er bra. Det oppleves nok litt ulikt 

fra trinn til trinn, klasse til klasse, men mange synes det er et godt eller 

veldig godt miljø. Likevel har det selvfølgelig potensial for forbedring. 



Kanskje kunne omfanget av mottakelse av nye elever vært noe større. 

Dessverre var det store begrensninger på dette i august 2020 på grunn av 

Covid-19 situasjonen så det er mer som foregår i normale år.  

 

 Miljøet ifm trafikklysmodellen / Covid-19 situasjonen 

Uheldig for miljøet at man ikke får vært så mye på skolen nå, men fint at 

det er mulig å være på skolen hver dag for dem som trenger det.  

Skolen har beveget seg mellom gult nivå / rødt nivå og nå helt stengt den 

siste perioden. Elevene føler at informasjonen ved overgangene har vært 

god. Ulsrud har blitt oppgradert en del de senere par årene, og dette 

oppleves positivt.  

Sak 4/21 Tilbakemelding fra ansatte 

Det er veldig synd at Chillern ikke kan være åpen og mange aktiviteter ikke kan 

arrangeres i dette skoleåret på grunn av smittesituasjonen.  

Representanten for de ansatte trakk fram at de er veldig stolte over hvordan 

elevene takler skolesituasjonen vi er inne i. Samtidig er det en bekymring at mange 

elever sliter med hjemmeskole og innleveringer. Elevrådet oppfordres til å be sine 

medelever om ikke å nøle med å ta kontakt med lærerne sine dersom de kan hjelpe 

til med noe, faglig eller annet. Elevene påpekte at for dem som sliter kan dette 

være vanskelig, og sier at opplevd tilgjengelig hos lærerne er viktig, at det ikke 

bare blir fokus på innleveringer og fag. Det er viktig at det ikke blir for mye som 

skal leveres inn når det er hjemmeskole.  

Sak 5/21 Tilbakemelding fra rektor 

David bekreftet at vi som jobber på skolen er klar over at de aller fleste elevene 

gjør så godt de kan i en veldig vanskelig situasjon. Som rektor er han glad for 

enhver tilbakemelding fra både elever og ansatte. Det har vært en balansegang å 

finne ut hva som er den beste mengden innlevering og krav til elevene på 

hjemmeskole.  

Vi har hatt et tilbud til en gruppe elever stort sett hele tiden når skolen har vært 

stengt. Rektor vil rose både elever og ansatte for den jobben som er blitt gjort i 

bevegelse mellom de ulike nivåene. Det har vært utfordrende.  

Mye av skolen har blitt pusset opp og oppgradert, dessverre har det vært 

begrenset mulighet til å vise fram og ta dette i bruk.  

Prosjektet Nye Ulsrud er delt inn i flere faser. I første fase ligger blant annet nye 

pulter og stoler, oppgradering av klasserom etc som har funnet sted. I neste fase, 

som kalles medium, ligger det noe mer omfattende tiltak der lærernes arbeidsrom 

blant annet flyttes nærmere elevene og de siste klasserommene blir pusset opp.  



De eksterne representantene uttrykte at det er imponerende hvordan skolene 

forsøker å holde mest mulig normal drift i en krevende tid siden mars. Kanskje kan 

elevrådet begynne å planlegge hyggelige aktiviteter som kan gjennomføres etter 

hvert som samfunnet normaliseres. Rektor bekreftet at det er satt av midler til 

elevrådet slik at en del ønskede aktiviteter kan gjennomføres.  

Sak 6/21 Eventuelt 

Rektor fortalte at Ulsrud jobber med å «finne sin plass» og følge med i sosiale 

medier. Vi har lenge vært på Facebook og Instagram, men har nå også opprettet 

konto på TikTok der elevrådet har fått tilgang til å legge ut innslag. Det er et 

ønske om at dere legger ut mye hyggelig og morsomt fra skolehverdagen.  

 


