
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Skolemiljøutvalget  

Referat 15.02.22 

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

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

Yasin (elevrådet), Delina Stegay (elevrådet), Nisme Elhor (elevrådet), Sumaya Ali 

Dini (elevrådet), Eline Lyberg Førland (elevrådet) 

Fraværende:  Delina Stegay (elevrådet), Maja Jones (elevrådet), Sumaya Ali Dini (elevrådet), 

Hiyab Fshaye (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 15.02.22 1530 – 1630 

Møtested:  Teams 

Faste saker 

Sak 1/22 Godkjenning av referat og innkalling 

Godkjent 

 

Sak 2/22 Tilbakemelding fra elevrådet 

 

• Miljøet generelt 

 

Flere opplever miljøet stort sett bra, men avhenger noe av hvem man er med.  

 Andre opplever det nok noe utrygt.  

 

Opplever elevrådet som delt, uheldig at en del deltakere ikke tar det seriøst og  

 virker som om de kun er der for å kunne være borte fra timene. Elevrådet  

 forteller at det er lett at Eline blir sittende med mye ansvar for innkalling og  

 annet.  

 

• Miljøet ifm trafikklysmodellen / Covid-19 situasjonen 

Oppleves positivt at samfunnet nå er på vei tilbake til en normaltilstand,   

 men kjenner en bekymring for at det stenges igjen. I tillegg er det mange  

 som har mistet motivasjonen etter to annerledes år og synes det er   

 vanskelig å forholde seg til en normal hverdag.  



Rektor informerer om at skolehverdagen nå skal være helt normal, men har  

 forståelse for at det oppleves uvant.  

Elevrådsstyret har diskutert hva de kan ønske å finne på av hyggelig   

 arrangementer til våren. De har slitt litt med at planlegging av den type   

 arrangementer ikke går som planlagt, men håper det kan gå bedre nå.  

Sak 3/22 Tilbakemelding fra ansatte 

De ansatte opplever det problematisk med høyt fravær nå, og støtter opplevelsen nevnt tidligere 

rundt at mange elever har lav motivasjon. Det er viktig at vi jobber bevisst for å tette faglige hull 

og få til god progresjon fremover. Inn i neste skoleår bør vi planlegge for å sette inn støtet tidlig, 

blant annet når det gjelder utvikling av god studieteknikk.  

Det er positivt at skolen nå har bedre økonomi enn før; dette har gitt muligheter for både mer 

variasjon i undervisningen, mer som skjer på skolen og mulighet for mer støtte i klasserommet. 

Forhåpentligvis vil dette også gi økt motivasjon hos elevene.  

Sak 4/22 Tilbakemelding fra rektor 

Vi avventer snarlig endelig beskjed om eksamen; forslaget om avlyst eksamen i år igjen skal til 

høring. Det er viktig å få en avklaring for å kunne planlegge avslutningen av skoleåret best mulig. 

Vi vil kunne holde trykket oppe til midten av juni dersom det ikke blir eksamen.  

Rektor støtter ellers innspill fra både elevrådet og de ansatte. Det har vært en tung periode 

etter at vi kom tilbake fra rødt nivå i januar. Det har vært positivt at elevrådet har tatt en 

gjennomgang av mat i kantina med kantinebestyreren, og dette har gitt en endring i tilbudet der.  

Heldigvis er det nå mulig å ha flere aktiviteter og hyggelige begivenheter enn det som tidvis har 

kunnet gå an de siste årene. Aulaen er nå åpen i alle storefri til å sitte i og spille bordtennis i. Vi 

har avholdt en hyggelig vinteraktivitetsdag i dag (Tryvann, skøyter på Frogner stadion eller ulike 

aktiviteter ved Nøklevann). Torsdag er det Ulsrudcup (fotballcup for flere skoler som arrangeres 

av Ulsrud). I mars blir det byttedag og foredrag om gjenbruk / redesign med påfølgende mulighet 

for syverksted i et eget rom på skolen.  

Vi har slitt litt med oppmøtet på leksehjelpen, har innført en type belønningsordning for elever 

som møter flere ganger.  

Forrige uke hadde vi digital åpen dag, og filmen som ble lagd i den forbindelse er det ennå mulig å 

se på Youtube.  

Vi har hatt utfordringer med flere besøk fra andre skoler den senere tid, og har fulgt opp dette 

mot politi og de andre skolene.  

Det har vært noe ustabilitet i praksissituasjonene for elevene på Helse- og oppvekstfag i 

forbindelse med praksis i sykehjemmene, men alle elevene har relevante praksisplasser der det 

ser ut som de kan være ut skoleåret.  



Alt vi jobber med av aktiviteter og miljøskapende tiltak, håper vi vil bidra til å øke trivsel og 

motivasjon etter en tung periode, slik at det vil øke andelen elever som kommer gjennom 

skoleåret.  

Elevrådet spiller inn at det fort kan bli mye fotball, og ønsker seg turneringer også i andre 

ballidretter. 

Det påpekes at man på alle fronter i samfunnet sliter med en avventende holdning etter 

koronasituasjonen som har vart såpass lenge, men at det er fint at skolen satser på opplegg og 

arrangementer resten av skoleåret.  

Sak 5/22 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

Innmeldte saker 

Sak 6/21 Skoleturer 

 

I forrige SMU tok vi opp at vi hadde 5 ulike søknader inne. Vi valgte å droppe 3 av disse turene på 

grunn av den usikre koronasituasjonen på tidspunktet hvor de måtte bestilles og 

detaljplanlegges. Turene til Malaga og Tyrkia var bestilt og betalt for, og slik det ser ut nå vil de 

la seg gjennomføre som planlagt. Vi har til begge turene lagd en beredskapsløsning dersom noen 

elever skulle teste positivt og må bli igjen i utlandet. Det er nå ingen innreiserestriksjoner til 

Norge.  

 

Det kommenteres at slike turer vil virke svært motiverende for elevene.  

 

 


