Oslo kommune
Utdanningsetaten
Persbråten videregående skole

Oslo, 06.12.18

Møtereferat fra Skolemiljøutvalget ved Persbråten videregående skole

Sted: Persbråten videregående skole, administrasjon
Tid: 05.12.18 kl. 1530-1630
Til stede:
Elevrepresentanter:

Repr. ledelsen:
Repr. kommunen:
Fraværende:
Repr. Ansatte:

Elevrådsstyret v/ Ika Emilie Lundemo Krpan, Ya Bintou Lowe,
Diana Tobi, Bubakary Camara, Robin Magnussen m/
kontaktlærer for elevrådet Alexander John Smith- Hald
Siv Børven Moberg
Terje Bjøro
Hilde Anker-Rasch

181205-1

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Dagsorden og innkalling godkjent.

181205-2

Godkjenning av referat 24.10.18
Referatet fra 24.10.18 ble godkjent.

181205-3

Opprinnelig sak 181024-3 Konstituering (valg av leder)
Ika Emilie Lundemo Krpan ble enstemmig valgt til leder av SMU skoleåret
2018-2019.

181205-4

Saker fra elevrådet
Erfaringsdeling fra elevrådsseminar på Elvebakken
Diana delte erfaringer og refleksjoner fra elevrådsseminaret på Elvebakken.
Følgende innspill bør vi vurdere fremover:
 Elevrådet bør registrere seg som nykommere med mulighet for å
vinne pris for jobben de gjør
 Elevrådsstyret kan arrangere temauker i eksempelvis psykisk helse
for hele skolen
 Elevrådet kan arrangere turer ol.
 Kan tillitsvalgte ha møte med kontaktlærer en gang i måneden for å
komme med innspill fra elevene?
 Elevrådsrepresentantene kan ha inspeksjon i kantinen som sosiale
aktører

Persbråten videregående skole
Gamle Hovsetervei 1
0768 Oslo

Telefon: 22 13 67 60
Telefaks: 22 13 67 61

Studieretning: AA



Introduksjonsplan for VG1 slik at de blir mer aktive deltakere i
elevrådet fra første dag

Elevrådsstyret diskuterer innspillene og tar med ønsker til tiltak i neste
SMU- møte
Erfaringsdeling fra seminaret Russ og rus
 Seminaret handlet om trafikksikker russefeiring og er et årlig
seminar. Politi, statens vegvesen og andre aktører kommer til skolen
på nyåret for VG3.
Status skolegensere
 Release av genserne fredag 07.12.18.
 Pris kr. 350. Ved bestilling over 200 stk vil vi få rabatt.
 Forhåndsbetale på Vipps? Elevrådsstyret sjekker.
 Informasjon om salget i portalen fredag til alle.
 3 ulike typer gensere

181205-5

Eventuelt
- Torsdag 06.12.18 kl.14:30-16:00 inviteres det til samarbeidsmøte om
skolens strategiske plan for 2019. I møtet jobber vi i blandede grupper med
elever, ansatte og eksterne. Vedlagt Strategisk kart 2019-2022.
- Elevrådet trenger en felles informasjonskanal. Rektor sjekker om det er
mulig å få et eget rom på ITL.

Neste møte:

16.01.19 kl.15:30-16:30

Foreløpige saker:

Oppfølging av elevrådsseminar – forslag til tiltak
HMS- rapport, frist 01.02.19
Strategisk plan, frist 20.01.19

Siv Børven Moberg
Rektor

