Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Referat Skolemiljøutvalget (SMU) mandag 4. juni 2018
Til stede:

Ekstern representant Helge Qvigstad, ansatterepresentant Liv Skaare Rygh, rektor
Camilla K. Mehl og ass. rektor Tone Fairway
Simen Pedersen Hofstad, elevrepresentant (2STF)
Lise Amalie Christensen, elevrepresentant (1STD)
Mariken Stephan Lund (3STE), elevrepresentant
Gullik Slagsvold Støre (3STG), elevrepresentant

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:
Neste møte:

Skolemiljøutvalget
Rom 226
04.06.2018 15:30
Camilla K. Mehl
22 12 92 50
Skoleåret 2018-2019 er under planlegging
Agenda er godkjent.
Møtereferat fra mars 2018 er godkjent.

Sak 10/2018
Sak 11/2018

Sak 12/2018

Sak 13/2018

Sak 14/2018

Ny elevrådsleder og nestleder
Bryan Tim Johnson er ny elevrådsleder. Som nestleder er Kari Anne Eikeland valgt.
Refleksjoner rundt russetiden 2018
Fra elevene (russen): fornøyde, spesielt med serveringen om morgenen! Greit at det
var en tidsbegrensning på når russeklærne kunne tas på. Helt fint at dette var avstemt
med andre skoler. Fin overgang mellom russetid og inn i eksamensperioden.
Fra ledelsen: elevene respekterte regler om russeklær på en fin måte. Vi er veldig
fornøyd med oppførselen til russen i russetiden! Oppmøtet i eksamensperioden har
også vært svært godt.
Elevenes dag 12.juni
Mange lærere er ute på sensoroppdrag, felles gruppearbeid om inkludering og
skolemiljø (Vg1 og vg2). Ca.30 lærere er ute på sensoroppdrag og vi har ikke
anledning til å sette inn vikar i alle disse øktene som berøres. Skoledagen denne dagen
blir fra kl.10-13, hvor elevene jobber med skolemiljø og inkludering. Felles start og
avslutning i aulaen, deretter spørsmål som drøftes i klassene. Skolen ønsker her
innspill på hva vi kan gjøre for at miljøet skal bli enda bedre for elevene på skolen.
Trinnmøter for elever etableres fom skoleåret 2018-2019
- Skolen ønsker å sikre informasjon og støtte (f.eks. til bruk av Portalen)
Tre ganger i halvåret vil hvert trinn møte ledelsen. Vi informerer her om
undersøkelser, rutiner, ting som skjer osv. Her får også elevene mulighet til å stille
spørsmål og få avklaringer fra ledelsen umiddelbart. Dette sikrer også at alle klasser
får samme informasjon.
Fortsette arbeidet med varm skole og inkludering
- Elevrådets rolle
- Organisering av de ulike elevorganisasjoner
- Nye elevorganisasjoner – musikk/band/kor, lesesirkel, sjakklubb el.lign.
- Bruke friminuttene til disse aktivitetene
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Eventuelt

Forsterket sosialpedagogisk fokus (trinnleder og rådgiver følger trinnene, økt
rådgiverressurs, økt kontaktlærerressurs, miljøarbeider i 25%)
Tettere oppfølging av elevorganisasjonene fra ledelsens side.
Ingen saker

