
Referat fra SMU-møte 09.10.18  
 
Til stede: Tara, Aurora, Emily, Kaja, Hermann, Petter, Randi O  
 

Agenda:  
1. Godkjenning av møtereferat 03.09.18  

Mål: Rekruttere flere til møtene resten av skoleåret – fra alle utdanningsprogrammer, vg2 + vg1. Flere 
gutter.  

 
2. Ullern vgs som Miljøfyrtårn - hva innebærer det?  

Ryddetiltak i kantinen: Vg1-elevene flinke til å rydde, men mange er sløve med egen rydding.  

Grupper rydder – i to omganger. Følger ryddeinstruks. Viktig at kontaktlærerne holder U-pant-lotteri 
fungerer godt! Kampanje: Prosjekt Svinesti ved 2Mk. Kanskje elever fra TL kan synliggjøre behovet for 
rydding ved å ha mobil tralle og søppelkasse. Unngå kasting av bestikk. Flere ryddestasjoner.  

Tilleggsgevinst:  

Mer kontakt mellom TL og resten av skolen. Verdighet. Spre informasjon om dette. Viktig med 
holdningsskapende arbeid for alle på huset. Ryddeaksjon i kontaktlærertid: Få bestikk, glass, servise til 
kantinen.  

 
3. Status, skolemiljø, oktober 2018: Konkrete skolemiljøtiltak  

Halloween i oktober:  

- Halloweenopplegg med gjennomførte kåringer mm. Samarbeid med elevrådsstyret. Samle 
opplegget i Hjertet av Ullern-området + biblioteket. Alle må ha kledd seg ut.  

- Møter for å planlegge dette: Møte onsdag 10.10 om dette fellesarrangementet (elevrådsstyret + 
SMU)  

- Viktig å formidle dette arrangementet til folk, slik at vi unngår ekskludering og utenforskap. SMU 
og elevstyret har ansvar for dette!  

- Petter sjekker om TL kan være med på pynting tirsdag 30.10. Viktig at TL er med!  

 

Opplevelser etter skolestart i august:  

- Vg3-elever opplever at det er veldig krevende å begynne på nytt skoleår 

Mye nytt – folk blir litt demotiverte 

- Vg2: Passe tempo i oppstarten, mer kjent på skolen enn på vg1. Fadderopplegg var ryddig og 
koselig, men kunne vært mer orden på fadderturen. Evaluering av tur: Mer struktur og faste 
opplegg.  

- Litt problemer på faddertur med tanke på ulike utdanningsprogrammer, Vi har en utfordring med 
at det forplanter seg ugreie holdninger fra majoritetsgruppen om minoritetsgruppene.  

- Justering av fadderopplegget må til. Piknik i parken tidligst mulig, slik at vi får se hverandre og 
oppleve likheter i stedet for forskjeller. Være veldig tydelig på forventninger til fadderne.  

- Vg1-elever ser ut som de er tryggere, men er nok fortsatt usikre. Det ser ut som flere har noen å 
være med. Det tar tid å bli kjent, fordi mye er nytt. Nytt skolesystem + nye folk. Venner er viktig, 
men passe inn i ulike gjenger er avgjørende. Dette kan endre seg i månedene framover. Det er 
viktig å kunne gjøre noe på fritiden. Få skolebytter pga nye regler.  

- Revyen og Åpen skole-arrangementet er viktige for lagarbeidet og tryggheten på skolen. Mer 
kjennskap på tvers av trinn. 



- Ingen kjente krenkelsessaker så langt i høst.  

- Viktig at §9A blir formidlet av lærerne, slik at elevene kjenner varslingsrutinene. 

- Ledelsen og R-team  kommer til å ha en lyttepost og høre med elevene på alle trinn. Temaer her 
er skolemiljø, læring og vurderingspraksis 

  

 

4. Eventuelt 

Karriereveiledning må til for vg3-elever! I god tid før søknadsfristen!  
Kommunikasjonsflyt er viktig her!  
 
 
Minner om møter før jul:  

- Mandag 12. november  
- Tirsdag 4.desember 

 


