Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Møte Skolemiljøutvalget (SMU) mandag 25. november 2019
Til stede:

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

Ekstern representant Anne Bjørg Thoen, ansattesrepresentant Liv Skaare Rygh, rektor
Camilla K. Mehl og ass. rektor Tone Fairway
Lise Amalie Christensen, elevrepresentant (Studiespes )
Henrik Sutija, elevrådsleder 2019-2020 (observatør)
David Matej, elevrepresentant (Service og samferdsel) – meldt, Hannah Rud Jacobsen,
elevrepresentant (Studiespes) – i Bath
Skolemiljøutvalget
Rektors kontor
25.11.2019 15:45
Camilla K. Mehl
22 12 92 50
Agenda godkjent.

Sak 12/2019
Sak 13/2019

Sak 14/2019

Eventuelt

Presentasjon av nye medlemmer – begge de nye er ikke til stede. Presentasjon av
disse tar derfor i neste møte.
Evaluering av skolemiljøet høsten 2019
- Hva har fungert bra? Arrangementer, f.eks. Halloween, toddymorgen, Blå
fredag (markering av Kreftforeningens prostataaksjon) – disse har alle bidratt
positivt i høst. Enkelthendelser med vold var ugreie, men nå er situasjonen
god og stemningen på skolen er bra. Henrik observerte en hendelse med
kasting av søppelbokser nylig og sa ifra til elevene som holdt på. Han
opplevde at elevene tok dette til seg. Det er bra at elevrådsleder kan ha en
posisjon og rolle overfor elevene, men han skal selvsagt ikke måtte opptre
som "politi" overfor medelever. Området der biblioteket var før er blitt et flott
område hvor man kan jobbe med skole og være sosiale. Det nye biblioteket
på rom 209 kan markedsføres enda bedre! Det er blant annet viktig at elevene
skjønner at de kan bruke skriver der.
Klasseturene for Vg1 har virket positivt på elevmiljøet. Elevrådets
representanter fra Vg1 har gjort en god jobb så langt. De ble valgt litt senere
og er motiverte for elevrådsarbeid.
- Hva kan vi bli bedre på? Vi fikk ikke drøftet dette punktet i møtet.
Fokusområder 2019 – 2020
Felles refleksjoner. Disse tas i driftsstyremøtet, hvor alle SMUs medlemmer er
representert.
Ingen saker.
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