Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Referat Skolemiljøutvalget (SMU) mandag 11. mars 2019
Til stede:

Ekstern representant Helge Qvigstad, ansattesrepresentant Liv Skaare Rygh, rektor
Camilla K. Mehl og ass. rektor Tone Fairway
Simen Pedersen Hofstad, elevrepresentant (3STF)
Lise Amalie Christensen, elevrepresentant (2STA - Bath)
Bryan Tim Johnson (3STF) elevrådsleder 2018-2019, observatør

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

Martin Sunde Eriksen (3STC) meldt forfall, Henrik Sutija, elevrepresentant (2STE)
Skolemiljøutvalget
Rom 226
11.03.2019 15:30
Camilla K. Mehl
22 12 92 50
3.juni 2019
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Agenda er godkjent.
Møtereferat fra desember 2018 er godkjent. SMU januar 2019 ble avlyst.
Konstituere nytt elevrådsstyre før russetiden?
Dette ble gjort i april 2018, og var et godt grep forå holde trykket oppe på
elevrådsarbeid når Vg3 er i gang med russetiden (og ut i deres eksamenstid). SMU
synes dette er en god ide også for dette året. Dette skal opp i elevrådsstyret mandag
18.mars, og så tas bredere ut til alle skolens elever. Todelt lederskap er positivt slik
skolens ledelse ser det.
Elevundersøkelsen 2018 – resultater/tiltak
Resultatene skal gjennomgås i dagens driftsstyremøte. Skolens ambisjon er å ligge
likt som Oslo-snittet eller høyere. En sammenfatning av resultatene er sendt til alle
skolens lærere fra avdelingslederne.
Skolestart 2019-2020:
- Elevmentorer
Skolens ledelse ønsker å rekruttere elevmentorer som både fungerer som
velkomstelever og følger opp Vg1-elevene utover høsten. Synlighet ute blant elevene
(motvirke utenforskap) og et ansvar for enten en klasse eller en aktivitet. SMU synes
dette er en god ide! Elevmentorene vil få en god erfaring og vil få en attest i
etterkant. Helge foreslår kursing av mentorene i forkant, noe som støttes av Liv.
Intervju av potensielle kandidater kan være skummelt, mens en læreranbefaling (fra
flere lærere?) er lurt.
- Hyttetur for vg1
Det er satt i gang arbeid for å gjennomføre en overnattingstur første uka i september.
Hver klasse reiser for seg, sammen med lærere og rådgiver/helsesøster/ledelse. SMU
er positiv til dette!
Hvordan sikre en inkluderende russetid?
Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon ved Johan Benitez ønsker å ha
OHG med på en satsning på "inkluderende russetid". Ledelsen ved OHG oppfatter
russen 2019 som balanserte og rolige – vi er ikke så bekymret for russetiden. Hva
tenker Vg3-elevene i SMU? Det er en del hemmelighold med russebussene pga.
konsept og ønske om å holde hemmeligheter for andre. OHGs ledelse har i år tatt grep
overfor Vg1-grupper der vi har oppdaget russebussepisoder med ekskludering. Vi har
informert foresatte og hatt samtaler med elever fra ulike grupperinger. Vg3 virker
ikke for fokusert på dette på negativt vis.
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Sak 5/2019
Eventuelt

Årets avgangselev 2019. 10.000,- doneres fra Venneforeningen.
Dette tas i driftsstyret etterpå.

