Oslo kommune
Utdanningsetaten
Persbråten videregående skole

Oslo, 25.10.18

Referat fra Skolemiljøutvalget ved Persbråten videregående skole 24.10.18

Tilstede:
Elevrepresentanter:
Repr. ansatte:
Repr. ledelsen:
Repr. kommunen:
Ikke møtt:

Diana Tobi
Kontaktlærer for elevrådet Alexander John Smith- Hald
Siv Børven Moberg
Terje Bjøro
Bubakary Camara, Robin Magnussen, Hilde Ander-Rasch

181024-1

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Dagsorden og innkalling godkjent.

181024-2

Godkjenning av referat 23.05.18
Referatet fra 23.05.18 ble godkjent.

181024-3

Konstituering (valg av leder)
Det er et ønske at en elevrepresentant oppnevnes som leder av SMU. Diana tar
med innspillet tilbake til elevrådet, slik at elevrådet på neste møte kommer med
forslag til leder.
SMU konstituerer seg endelig nå alle elevrepresentantene er til stede.

181024-4

Saker fra elevrådet
Presentasjon av elevrådsstyret og årsplan for elevrådets arbeid inneværende
skoleår
Elevrådet har organisert seg i komiteer dette skoleåret.
 Skolegensere: Har hatt logokonkurranse og kåret en vinner. Denne
logoen skal være bak på genseren, mens P'en til Persbråten og
Right to play logoen er på hver sin arm. Har utfordringer med å
skaffe sponsorer.
 Sosialkomite: Planlegger å pynte skolen og arrangere sosiale
events på annerledesdager (Halloween, Valentines) og jobber med
den tradisjonelle julegrøten.
 PR- komite
Elevrådsstyret og rektor har gått en vernerunde og laget en oversikt over
ønskede møbler. Det er behov for flere sitteplasser til uformell prat/
sosialisering og til samarbeidsoppgaver. Dette er meldt driftsstyret, og til
samarbeidsmøtet med eierne og drifterne av bygget.

Persbråten videregående skole
Gamle Hovsetervei 1
0768 Oslo

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

Studieretning: AA

Elevrådet v/ Diana representerer skolen på idrettsfag på Utdanningsmesse i
morgen som avholdes på Hellerudsletta. Dette er god omdømmebygging.
Elevrådet har deltatt på møte i Ungdommens bystyre.
Elevrådet trenger hjelp til å få opp deltakelsen fra VG1. Kontaktlærer for
elevrådet og rektor hjelper til med å oppførdre alle lærere til å snakke om og
hjelpe til prosessen med elevrepresentasjon. Vi anbefaler at det tas
utgangspunkt i elesamtaler/ utviklingssamtaler der dette kan være tema.
181024-5

Eventuelt
 Skolen fyller 60 år i 2019. Det bør før jul settes ned en komite for
dette arbeidet.

Neste møte i SMU er 05.12.18 kl.15:30

Siv Børven Moberg
referent

