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210317-1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
210317-2

Strategisk plan 2021
Siden dette er et veldig spesielt år med korona, ønsker vi ikke å bruke tid på dette nå da
arbeidsmengden allerede er stor for den enkelte. Vi foreslår at elevrådet til høsten starter opp med å se på
strategisk plan og vurdere eventuelle tiltak for elevrådet.

210317-3

Elevundersøkelsen h-2020
- Arbeidsro:
Vanskelig å gjøre noe med da det er en lærer og 30 elever i et rom. Det er viktig at hver enkelt tenker
igjennom hva en kan gjøre selv og det ansvaret hver enkelt har til å skape et godt arbeidsmiljø.
Forslag: Elevrådet starter høsten med å diskutere hva den enkelte elev og elevgruppe selv kan ta ansvar for
med tanke på å skape god arbeidsro.
- Arbeidsforhold og læring:
Det er viktig å se sammenheng mellom fagene, slik at elevene opplever det de lærer som relevant for
fremtiden.
Variasjon er viktig.
Forslag: Tema/ innhold som er likt i ulike fag legges til samme periode gjennom året.
- Vurdering:
Elevene opplever at det inneværende år har vært dårlig kommunikasjon om elevens kompetanse og
ståsted, mellom lærer og elev, i de fleste fag.
Noen lærere har tatt initiativ til å ringe opp elevene på teams, og det har vært nyttig med konkret og
direkte, faglig tilbakemelding.
Forslag: Lærere bør tilby samtale i god tid før terminoppgjør i samtlige fag. Det er viktig at eleven får vite
hvor h*n ligger an i faget, hvilken kompetanse h*n bestitter og hva som må til for å lære mer/ vise

Osloskolen

ytterligere kompetanse.
- Medvirkning:
Det er vanskelig å skape engasjement hos den enkelte.
Dette året har mye fokus ligget på elevrådsstyret/ sosialkomiteen.
Det er opp til hver enkelt å engasjere seg, og det må vi kunne forvente av elever på videregående.
VG3 er litt "ferdige".
Vanskelig å skape engasjement når vi har vært så mye på rødt nivå, og vi ikke kan samle alle. Korona har
ødelagt mye.
210317-4 Saker fra elevrådet
- Right to play blir i pr som i fjor "Gi- tilbake-dagen". Den slås sammen med elevsamtaledagen fredag 09.04.
Elevene gjør noe for andre (klipper plen, måker snø, handler, hjelper naboen, lufter hunden, vasker huset
osv), og dokumenterer ved å sende et bilde til klasserommet på Teams.
- Korona: Per i dag skal vi tilbake på rødt nivå tirsdag 06.04 etter påske. Vi må følge med på retningslinjer
fra byråd og regjering. Dersom vi skal tilbake, begynner kohort 06.04.
Vi ønsker veldig at hele skolen er samlet til vanlig skole før sommeren!
210317-5

Eventuelt
- Det settes i gang kurs for VG3 i ulike fag frem til sommeren for å kompensere for evt faglige utfordringer
gjennom koronaperioden.
- Det er viktig at leksehjelp fortsetter + mattekurs som har vært gjennomført dette skoleåret

