
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Skolemiljøutvalget  

Agenda 16.11.21 

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

Marte Løvbrøtte (ass. rektor og referent), Hiyab Fshaye (elevrådet), Hana Sahal 

Yasin (elevrådet), Delina Stegay (elevrådet), Nisme Elhor (elevrådet), Eline Lyberg 

Førland (elevrådet) 

Fraværende: Ida Andrine Heggset (ansatt), Maja Jones (elevrådet), Sumaya Ali Dini (elevrådet), 

Mohammad Said Aziz (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 16.11.21 1530 – 1630 

Møtested:  B204 (2. etasje i B-blokk) 

Faste saker 

Sak 2/21 Godkjenning av referat og innkalling 

 Godkjent 

 

Sak 3/21 Tilbakemelding fra elevrådet 

 

• Miljøet generelt 

Flere av representantene mener at miljøet er godt og ganske lett å komme 

inn i. Samtidig er det viktig å tenke på at ikke alle føler det sånn. 

Fadderopplegget har vært gunstig for miljøet. Nå savner flere en åpen aula 

og åpen gymsal, noe de tror ville bidratt positivt til miljøet. Rektor sier at 

vi jobber med å få til dette.  

Oppleves som at de ansatte er positive og flinke. Det er hyggelig at det er 

noen ved døra som sier hei om morgenen. Vi har også i høst klart å ha 

servering av litt mat hver morgen.  

 

Rektor forteller at vi forsøker å ha litt ulike tilbud fordi elevene har ulike 

preferanser, derfor har vi blant annet nå også høytlesing på biblioteket i 

midttimen på mandager.  

 

Noen synes at skoledagen starter tidlig og skulle ønske at det var mulig å 

starte dagen senere. Dette vil gi en veldig lang dag for en del av elevene.  



 

• Miljøet ifm trafikklysmodellen / Covid-19 situasjonen 

Uansett skole opplevde elevene at mange mistet motivasjonen i perioder 

da de ikke gikk på skolen fysisk hver dag og planene stadig ble endret. 

Samtidig er det mange som synes det har vært en tøff overgang tilbake til 

å komme seg opp om morgenen og avgårde til skolen i tide.  

 

Situasjonen med gult/rødt nivå påvirket skolemiljøet fordi mange elever 

ikke var på skolen samtidig.  

 

Elevrådet fikk en pott med penger til å ha arrangementer i høst og har 

brukt en del av dette.  

 

Vi har vært på grønt nivå i hele høst og en lang periode tidligere hadde vi 

massetesting av elevene to ganger per uke i aulaen. Dette tok noe tid fra 

undervisning. Vi er glade for at vi ikke trenger å starte med dette igjen nå 

(sentral beskjed i dag om at 5.-10. trinn skal starte igjen), men dette kan 

endre seg med smittesituasjonen i Oslo.  

Sak 4/21 Tilbakemelding fra ansatte 

Fra forrige MBU melder rektor at de ansatte melder om god stemning og en god 

tone på skolen. De synes det stort sett har vært en positiv høst. Elevene synes at 

det stort sett er god stemning mellom elev og lærer, men at det kan være 

utfordrende at lærere har ulik terskel for eksempel å sette anmerkning / 

håndhever ordensreglementet forskjellig.  

Sak 5/21 Tilbakemelding fra rektor 

Det har vært en rolig oppstart i et stort sett positivt miljø. Vi ønsker å få i gang 

flere tilbud til elevene. Se også punktet Tilbud til elevene.  

Sak 6/21 Eventuelt 

Skoleball. Elevene ønsker at også Ulsrud skal arrangere et skoleball i løpet av 

året. Vi har hatt litt ulike varianter av dette før. Skolen synes det er positivt om 

elevrådet ønsker å arrangere igjen.  

Gratis reise kollektivt til og fra skolen. Dette har vært et ønske fra en del elever. 

Noen elever som bor langt unna skolen og må reise kollektivt. Rektor forklarte 

bakgrunnen for hvorfor gratisprinsippet for elever som bor mer enn 4 km fra ikke 

finnes lengre. Det ble påpekt at stipend fra Lånekassa ikke dekker i nærheten det 

det koster med månedskort. Dette er en politisk sak som er bestemt i bystyret. 

Skolen vil vanskelig kunne prioritere dette innenfor tildelt budsjett. 

Det ble diskutert muligheten for å kunne gå på do i timen. Kan det lages en ordning 

for det. Dopass? Saken fremmes for ledelsen torsdag 18.11.21 



Elevene påpekte hvor viktig det er at alle lærere følger regelverket på samme 

måte. 

Elevene melder om hvor viktig det er at de får beskjed dersom en lærer kommer 

for sent til undervisning. 

Innmeldte saker 

Sak 8/21 Hva er Skolemiljøutvalget?  

 Rektor David redegjør for Skolemiljøutvalgets funksjon.  

 

Sak 9/21 Konstituering av Skolemiljøutvalget 

 Hiyab Fshaye konstituert som leder 

 

Sak 10/21 Tilbud til elevene 

Skolen planlegger div. studieturer dette skoleåret (Barcelona vg3St, Tyrkia 

vg2/3ID, 3BUSK Malaga, språkreiser til Salamanca). 

Sak 11/21 Undervisningsevaluering 

  Infosak 

 


