Oslo kommune
Utdanningsetaten
Persbråten videregående skole

Oslo, 26.05.19

Referat fra Skolemiljøutvalget ved Persbråten videregående skole

Sted: Persbråten videregående skole, administrasjon
Tid: 22.05.19 kl. 1530-1630
Til stede:
Elevrepresentanter:
Repr. Ansatte:
Repr. ledelsen:
Repr. kommunen:

Elevrådsstyret v/ Ika Emilie Lundemo Krpan, Diana Tobi, Robin
Magnussen
Kontaktlærer for elevrådet Alexander John Smith-Hald
Siv Børven Moberg
Terje Bjøro

Fraværende:

Ya Bintou Lowe, Bubakary Camara,

190522-1

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Dagsorden og innkalling godkjent

190522-2

Godkjenning av referat 16.01.19
Referatet fra 16.01.19 godkjent

190522-3

Oppfølging av elevrådsseminar – forslag til tiltak fra elevrådet (sak. 181205-4)
Elevrådet er informert om seminaret og ideer derfra, men det er ikke diskutert
aktuelle forslag som kan gjennomføres. Saken tas opp på første elevrådsmøte
til høsten og legges inn i elevrådets årshjul.

190522-4

Organisering av elevrådet 2019-2020
Det ervalgt nytt styre for skoleåret 2019-2020:
Leder: Diana Tobi
Styremedlemmer: Ika Emilie Lundemo Krpan, Amanda
Det velges flere medlemmer til høsten.
Elevrådet har arbeidet inneværende skoleår med vedtekter, og disse ble
vedtatt i forrige møte. Vedtektene er vedlagt referatet.

190522-5

Right2Play- aksjonen
23.05.19. Bøssene deles ut kl.0900 og leveres samme dag kl-1300-1400.
Minstebeløp kr. 200, alle penger skal på bøssene. Elevrådet velger å støtte

Persbråten videregående skole
Gamle Hovsetervei 1
0768 Oslo

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

Studieretning: AA

Tanzania som i fjor. Viktig at innsamlingsaksjonen legges inn i årsplanen
for elevrådet neste år slik at den kan planlegges bedre og mer i forkant.
190522-5

Eventuelt
•

Benker i baser og fellesareal. Viktig at møbler tåler mye men
allikevel er fine. Se etter farger som matcher allerede fargepallett på
de ulike stedene. Mål er at det skal være på plass til skolestart.

•

Elevrådet ønsker å jobbe for å være årets nykommer neste år, bl.a. på
bakgrunn av det flotte arbeidet som er gjort med vedtekter
inneværende skoleår. Dette tas opp på første møte til høsten.

•

Valg til høsten:
22.08.19 Skoledebatt ved Persbråten. Elevrådet ansvarlige.
Elevrådsleder kan lede debatten, og Alexander stiller seg til rådighet
for forberedelser. Anne Mari er kontaktperson i ledergruppen.

•

60-årsjubileum: 18.10.19

Neste møte: 18.09.19 kl.15:30

Siv Børven Moberg
Rektor

