
Referat møte i SMU Ullern vgs, mandag, 19.03.18 

Tilstede: Emily, Shan, Kaja, Tara, Aurora, Omayma, Zoia, Dounia, Kasper, Petter, Randi og Karianne (referent) 

 

1. Godkjenning av møtereferat 06.02.18 

Møtereferatet er godkjent. 

 

2. Ullern vgs som Miljøfyrtårn - hva innebærer det?  

Emily og Kaja har vært i Rådhuset og deltatt på markering for de bedriftene som har fått tildelt diplom. 

Det betyr at de er sertifisert som godkjente Miljøfyrtårn med de reglene. Ullern fikk ikke diplom fordi 

det mangler et par punkter som ikke er oppfylt ennå, men det kommer. 

(Kompostprosjekt på TL etter påske. Drivhus på gang, og kanskje muligheter for salg) 

 

3. Elevundersøkelsen 2017 - oppsummering etter framlegg i  

driftsstyret med elevrådet. Hva forteller undersøkelsen?  

7. mars – Erik, Oscar, Casper, Yasmin og Tara hadde framlegg for Driftsstyret fra Elevrådet/SMU om 

Elevundersøkelsen. 

VFL – Lærerne er i gang med underveiskommentarer. Mange elever skjønner kanskje ikke at de får 

en vurdering underveis, og det må tydeliggjøres. 

Yrkesrådgivning – liten tid til hver elev. To rådgivere til neste år? De som trenger ordentlig hjelp skal få 

det, men hvis det er flere som søker samme info, kan de komme i grupper. 

Mobbing – 62% sier ikke fra at de blir mobbet/krenket. Understreke at kontaktlærer har plikt til å gi 30 

minutters tilbud om elevsamtale pr. semester.  

(Note to self: Neste år bør det være med statistikk fra andre skoler og tidligere år for å sammenligne 

med årets tall fra Elevundersøkelsen.) 

Temperatur og luft – 50% synes det var for kaldt, 50% synes det er for varmt…. 

Bibliotek – Uaktuelt. Men stillerom på AU139, for det er stort behov for arbeidsro når man har fritimer 

eller skal forberede seg til prøver. 

 

4. Status, skolemiljø, mars 2018: Konkrete skolemiljøtiltak  

framover våren (kulturstunt 27.04) 

Kulturstunt 27. april: 

Reklamere for dagen – Zoia legger ut på WoS, Kaja og Tara snakker med Helle og de ulike styrene.  

Scenen – Petter 

Sette sammen program -  ikke klart 

 

Lunsjmøte onsdag 4. april sammen med Alle for Ullern, Idrettsstyret og Ullerns Gang (Tara og Kaja 

informerer de andre) 

Vårfestival – flyttes til skolen, og DET må det informeres om snart. 

 

5. Eventuelt 

 

Nytt møte 23. april kl. 16.00 


