
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Skolemiljøutvalget  

Referat 18.05.21 

Tilstede: Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), David Dunlop (rektor), Anne 

Marte Løvbrøtte (ass. rektor og referent), Mehmed Caglar (elevrådet), Tariq Ziyad 

Ben Munir Ahmad (elevrådet),  

Fraværende:  Ida Andrine Heggset (ansatt), Hassan Jassim al Aboudi (elevrådet), Hiyab Fshaye 

(elevrådet), Maja Jones (elevrådet), Dilara Günal (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 18.05.21 1600 – 1700 

Møtested:  TEAMS 

Faste saker 

Sak 2/21 Godkjenning av referat og innkalling 

 Godkjent 

Sak 3/21 Tilbakemelding fra elevrådet 

• Miljøet generelt 

Vi er tilbake på gult nivå i dag. Elevene føler at miljøet egentlig har vært 

greit, men på grunn av koronasituasjonen har det ikke vært noen 

aktiviteter som gjør at man kan bli bedre kjent med flere elever på skolen.  

Miljøet hadde vært bedre om det ikke var for koronasituasjonen.  

 

• Miljøet ifm trafikklysmodellen / Covid-19 situasjonen 

Se kommentar på punktet over. Flere ganger har skolen «startet» igjen, 

men så har det blitt rent digitalt eller rødt nivå, så man har ikke «kommet 

videre» med å jobbe med miljøet og bli kjent med flere.  

 

Smittevern: Mange grupperinger på skolen. Ingen store grupper, så det er 

bra, men innad i en gruppe er gjerne elevene for nær hverandre i forhold til 

reglene for påkrevd avstand. Rektor påpeker at det er synd på elevene i 

denne situasjonen og forståelig at det er vanskelig å holde avstand når 

man ser folk. Han mener også at mange elever er flinke til både å holde 

avstand og bruke munnbind når man ikke greier det.  

 



Vi har skiftet mellom gult, rødt, forsterket rødt og heldigitalt; frem og 

tilbake, i løpet av dette skoleåret. Mange elever har opplevd dette som 

vanskelig. De har gjort det dårligere enn de ellers ville gjort. Noen elever 

synes også det har gått helt greit, men det er fort demotiverende å jobbe 

hjemmefra.  

 

Fremover ser det noe lysere ut og elevene synes det er fint at vi er tilbake 

på gult og at det generelt åpnes noe mer i samfunnet.  

Sak 4/21 Tilbakemelding fra ansatte 

Mange lærere er oppriktig bekymret for elevene; både det faglige og hvordan de 

egentlig har det. Det er også knyttet bekymring til fravær; forholdsvis dårlig 

oppmøte i Teams / elever som logger seg på uten å være særlig aktive.  

Lærerne uttrykker at verktøykassa begynner bli «tom» , og de håper at flest 

mulige elever nå blir med inn mot slutten.  

Sak 5/21 Tilbakemelding fra rektor 

Det har vært et tungt år. Vi savner lyd i gangene og et mer vanlig liv, det har vært 

en veldig uvanlig situasjon.  

Det stilles spørsmål om hva man tenker rundt «kick-off» inn mot en normal 

hverdag. Noe av det vi har gått glipp av i år, er kontinuerlig samarbeid med 

elevrådet, også fordi det knapt har vært mulig å planlegge noe som helst med sine 

medelever. I vår er det ikke mulig å igangsette noe spesielt, men til høsten håper 

vi virkelig at det er mulig å igangsette mange tiltak og aktiviteter. Budsjettet til 

elevrådet er overført til neste skoleår.  

Vi har økt stillingene til miljøarbeiderne på skolen slik at de har mulighet til å 

holde skolen åpen 1 uke inn i sommerferien og 1 uke før skolestart, samt noe i de 

andre feriene. Etter hvert vil det også være mulig å holde skolen åpen til kl 18 et 

par ganger i uka; leksehjelp / sosialt tilbud.   

Foreløpig legger smitteverntiltak store begrensninger på aktivitet. Vi har deltatt i 

munnbindpilot og er nå inne i uke 3 med massetesting. Elevene opplever at 

massetestingen har gått greit. De fleste ønsker å teste seg.  

Sak 6/21 Eventuelt 

Innmeldte saker 

Sak 7/21 Tilbakemelding fra Elevtinget 

Elevtinget ble i år komprimert til 1 digital dag. Hiyab var med på dette. Hun er ikke 

til stede, så denne saken må vente.  


