
Referat fra SMU møte tirsdag 4. desember. 
Tilstede: Hermann, Emily, Kaja, Younes, Ingrid, Bettina, Marthe (ny 3STD),, Petter 
 
Godkjenning av referatet: Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent med 
Følgende kommentarer: 
 Prosjekt Svinesti – Hva skjer, hvor langt har de kommet, og når skal det gjennomføres 
 Oppfølging av ideen med å ha illustrasjoner og informasjon om de personene som har gitt 

rom og auditoriene navn.  
Rett farge på rett avfallskasse. 
 

Status skolemiljø desember 2018 
 R-team har julekalender med ulike aktiviteter.  
  Alle elever har flettet julekurver til juletreet som ble pyntet 3. desember med  
  sang om musikk i kantinen. 
4. desember AFU bakte pepperkaker  12. desember. AFU selger julekort som de lager. 
5. desember AFU pyntet pepperkaker  13. desember. Lucia tog og TL selger lussekatter 
7. desember AFU selger pepperkaker   14. desember. Julegenser dag med kåring 
10. desember. Vi samler inn gaver til kirkens  18. desember. Julegløgg om morgenen 
Bymisjon      20. desember. Juleavslutning med julegrøt 
11. desember. Julegløgg og Julemarked på TL 
   
Vi diskuterte hvordan vi skal klare å informere elevene om de forskjellige aktivitetene, siden det ofte 
er elever som ikke vet hva som skjer. 
  Forslag: Ukens aktivitetsplan skal leses opp i kontaktlærer tid. 
  Bruke plakater og henge rundt på skolen (det får vi ikke lov til) men kanskje i  
  Klasserom? 
 
Kulturstunt til våren. Det er ønske om kulturstunt. Elevene ble bedt om å finne elever som har lyst å 
delta med sang og musikk, dikt etc.. Når elevene har funnet deltakere, kan vi sette opp et program og 
finne en dato.  
 
Ønske om å finne på mere kreative aktiviteter i midttimen. Her må elevene selv finne ut hva de vil og 
komme med forslag. Ønske om at Knut fortsetter med "Debattklubb" når han er tilbake.  
 
Åpen skole 22. januar  
SMU ønsker å ha stand og alle som er med i SMU skal delta på standen.  
Duk til å skrive navn på de elevene som kommer og ønsker å seg til Ullern. (Duken skal vi bruke  
på første skoledag). Vi må ha noe å dele ut på standen. Sukkertøy etc.  
De som ikke kan delta må gi beskjed til Petter.  
Kan SMU og Elevrådet ha en felles "Informasjons video"? 
Ingen andre ideer om hvordan Åpen dag kan gjennomføres.  
 
Eventuelt 
Kan vi ha neste møte i Inovasjonsrommet? 
En ide som kom opp, var å ha et "Før møte" i midttimen hvor flere elver kan komme og ha et for 
møte. Så kan de som er med i SMU ta med in put til SMU møtet. Dette kan vi diskutere videre på 
neste møte.  
 
Neste møte blir Tirsdag 5. februar 2019 
 
Petter 


