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190918-1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

   

190918-2 Godkjenning av referat 22.05.19 

  Godkjent 

 

1909183 Konstituering av skolemiljøutvalget (SMU) Persbråten 2019-2020 

 Flyttes til neste gang når alle er til stede.  

 Årshjul SMU 2019-2020- innspill, trivselstiltak bør være på alle møter. Årshjul 

sendes ut med referatet.  

 

190918-4 Saker fra elevrådet   

Presentasjon av elevrådsstyret og årsplan for elevrådets arbeid inneværende 

skoleår. Alle klassene har elevrådsrepresentanter. 

 

 Intervjuer neste uke på VG1 til elevrådsstyret. 

 Skolegensere, oppstart uke 38.  

 Kantinen: innspill om pris i kantinen. Bruk forslagskassen. 

 Temperatur på skolen. Innspill om hvilke rom det gjelder meldes til Diana 

som tar det med til SMU.  

 Ønske om flere sitteplasser. Benker er bestilt og kommer uke 39.  

 Ønske om vannautomater. Nytt av i år at man kan fylle kaldt vann i 

kantinen. 

 Låste dører pga av nødutgang og sikkerhetsmessige årsaker med en 

inngang.    

 Tar opp behov/ ønske om russestyre/ russekomite på skolen      
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190918-5 Eventuelt 

  

 Orientering skolestart, valg ol: 

Fin start. Mye fokus på vurderinger, mange har tatt seg sammen. Noen nye 

lærere.  

VG1 – fin oppstart. Turer med klassene, ikke overnattingstur i år. Store 

klasser. Mindre frafall på VG1.  

NAV- veileder, LOS. Tydeligere strukturer. 100% helsesykepleier.  

Valg: skoledebatt og valg på skolen. Skolen kommer til å være enda 

tydeligere på hva vi ønsker som tema neste gang. Valget ble gjennomført 

etter gjeldende retningslinjer. To elever ble intervjuet i etterkant av 

Østlandssendingen. 

 

 Trivselstiltak 

o Grilling v/ skolestart.   

o Sosialkomiteen er på biblioteket i storefri for de elevene som ønsker 

det (spille UNO ol)  

o Kontaktlærertimen: informere om TA og hvordan vi skal forholde 

oss til hverandre. Hva gjør TA i hverdagen (kantine, 

ungdomsbedrift, lussekatter..) 

o Ny miljøarbeider kommer 01.01.20, Nina. 

o Musikk i storefri i kantinen. 

o Bilde av elevrådet på hjemmesiden.  

o Forslagskasse til elevrådet – postkasse utenfor elevrådsrommet. 

o T-skjorter elevråd. 

 

 

 

 

 

 


