Referat fra møte i skolemiljøutvalget 27.11.17
Tilstede: Kaja Christine Berning Borchsenius 2STE, Casper Faarlund 2STE, Kasper Vedal
Gundersen 3STF, Shan Ilahi Chaudry 3STE, Emily Anne Myrestrand 2STA, Maria Garder 2STA,
Tara Helene Hvinden 2STE, , Aurora Lafton-Lund 1HOA, Karoline Wilhelmine Holm 2MEA,
Petter og Karianne, Anna Lise og Randi O
Ikke til stede: Herman og Zoia Hussain 1HOA
1. Referat fra 16.10.17 godkjent
2. Opplæringsloven §9A + Slik vil vi ha det-plakaten: Arbeid med dette i elevrådsstyret.
Viktige ting på plakaten, men virker det, eller blir det bare ord? Hvordan skal vi enes
om en felles plakat, felles statement? Vi foreslår EN plakat. Hvilken effekt? Saken er
så pass alvorlig at en ikke kan la det bli bare ord. Ta opp med elevene på en annen
måte enn bare plakat. Dette er noe vi må snakke om for å få til en endring, særlig
med tanke på utdanningsprogram og inkludering.
Noen tiltak kan være:
- Nye opplegg ved skolestart, som knytter folk sammen
- Hospitering på ulike utdanningsprogram
- Tverrfaglig prosjekt uke 7 som er en fin kopling mellom folk på tvers
- Fellesskap rundt Åpen Dag i jan/feb
- Prosjektgruppe med HO-elever
- Kulturstunt som brobygger – førjulsstunt: fredag 15.12. Regi Anna Lise + alle i
SMU – vi trenger høyttalere, mikrofoner, henge opp banner mm – lage ordentlig
banner i lerretsstoff mm. Planlegges onsdagene 29.11, 6.12, torsdag 14.12 i
elevrådsrommet. Folk som deltar på stunt møtes mandag 11.12. Må få kjøpt
elektrisk piano FØR jul. (Karianne og Randi tar ansvar)
- Anna Lise har avslapningsøvelser/mindfulness fredag 1.desember
3. Status skolemiljø november: Elevundersøkelsen kan avdekke en del om hvordan vi
har det i skolemiljøet vårt. Vi har en utfordring med at vi vet litt for lite om hverandre
på tvers av utdanningsprogrammer.
4. Videre tiltak for å sikre et godt skolemiljø: Noen tiltak, men litt få elevdrevne klubber
og lag. Elevrådsrepresentantene må dele mer enn de gjør. Stands for alle gruppene i
lunsjen? Hvor trygt er skolemiljøet egentlig? Er folk redde for å skille seg ut?
Vi skal ha julekalenderaktiviteter før jul. Hva med undersøkelse i klassene om hvilke
aktiviteter folk har lyst til å være med på. Lager undersøkelsen tirsdag 28.11. Får svar
innen fredag 1.12. Oppsummerer på møte 6.12
5. Eventuelt: Kommunikasjonsbehov! Kommunikasjonsutfordring!
6. Neste møte: Mandag 8.januar kl 16

