
Referat fra SMU-møte 12.11.18  
 
Til stede: Aurora, Emily, Kaja, Younes, Ingrid, Agathe, Hermann, Petter, Randi O  
 

Agenda:  
1. Godkjenning av møtereferat 09.10.18  

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

 

2. Elevundersøkelsen 

Godt skolemiljø  

Usikker på om alle har noen å snakke med 

Inneklima – varme/kalde rom...?  

Klage på lærere/undervisning 

Elevmedvirkning – klargjøring av hva som ligger i dette må til!  

Vurderingspraksis  

- Viktig at lærere informerer om prøver og sprer dem  

- Behov for studiecoaching – lage egen kalender for uken – lage oversikt i kontaktlærertid 

- Mindre stresset av å ikke få karakter før i januar på vg1, men mange jobber ikke noe særlig med 
fag i 1.termin 

 
3. Ullern vgs som Miljøfyrtårn - hva innebærer det?  

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

! Kampanje: Prosjekt Svinesti ved 2Mk. Viktig med holdningsskapende arbeid for alle på huset.  

Interessant å sjekke opp hva kildesorteringen egentlig innebærer. Snakke med Helle om dette. Viktig at 
fargekoder stemmer med farger vi bruker hjemme. Beholdere for glass og metall trenger vi flere av. U-
pant samler tomgods for nesten 1000 kr pr uke. Panten har økt. Panter oftere enn før. Dermed blir det 
mindre søppel i pantekassene.  

 
4. Status, skolemiljø, november 2018: Konkrete skolemiljøtiltak  

Halloween i oktober:  

- Halloweenopplegg med pynt og gjennomførte kåringer mm. Samarbeid med elevrådsstyret. 
Samle opplegget i Hjertet av Ullern-området + biblioteket.  

- Viktig å formidle dette arrangementet til folk. SMU og elevstyret har ansvar for dette, men det er 
litt vanskelig å nå fram til mange nok. Vanskelig å få folk til å kle seg ut. Hvordan løser vi dette?  

- Neste gang: Si fra til Basale + renholdere.  

 

Novemberaktiviteter:  

- Neste år!  

 

Desemberaktiviteter:  

- R-team lager julekalender. Ha på julegenser mandag 3.desember 

- Gløggmorgen i førjulstiden – tre tirsdag  



- Julekalender i klassene – fem minutter hver morgen?  

- Tenning av juletre – alle i bygget bidrar med julepynt. TL pynter tre. Kanskje et tre til med røde 
hjerter med håndskrevne budskap.  

 

 

5. Eventuelt 

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

- Mer kreative aktiviteter i midttimene  

- Pynte opp i klasserommene. L age en illustrasjon av navn på rommene?  

- 23-bussen og 28-bussen må få flere busser/ledd (sak for elevrådet)  

  

 
Minner om møte før jul: Tirsdag 4.desember 
 


