Møte i Ullern SMU mandag 8. januar 2018
Til stede:
Emily, Kasper, Shan, Kaja, Randi, Petter og Karianne
1. Godkjenning av møtereferat fra 27.11.17
Møtereferatet fra 27.11.17 er godkjent.
2. Videre arbeid etter endringer i Opplæringsloven §9A
Informasjon om og gjennomgang av det nye reglementet som omhandler den nye forskriften
om skolemiljø. SMU-elevene stilte mange spørsmål til Ullerns handlingsplan, Randi svarte og
forklarte hvem som har ansvaret i de ulike fem leddene av forskriften. Målet er at Ullern skal
være en trygg skole for alle. Vi er opptatt av å jobbe for å gjøre hyggelige ting for hverandre
og sammen med hverandre. Petter sier at dette dokumentet ideelt sett fungerer preventivt,
fordi alle vet om det og alle kan melde inn saker. Viktig at dokumentet gjennomgås i
elevrådet og at alle elevrådsrepresentanter informerer ut til sine klasser.

3. Status, skolemiljø, januar 2018: Åpen skole
31. januar og 1. februar. Det blir SMU-møte er 19. januar i lunsjen på FA 276 for å planlegge
SMU sin stand på Åpen skole. Det bør være med representanter

4. Konkrete skolemiljøtiltak framover våren
Vi er fornøyde med Kulturstuntet før jul og ønsker å ha nye stunt, men det må være en
ansvarlig som kan gjøre jobben Anna Lise har hatt med å reklamere, spørre elever, holde
oversikten over hvilke elever som skal delta, og organisere det hele, skrive utkast til
kjøreplan, skaffe konferansierer osv. Vi ser det også som mest realistisk å ha stuntet etter
påske, fordi den kommer så tidlig i år.
Vårfestivalen – tradisjonsrik fotballkamp mellom russen og lærerne som vi ønsker å fortsette,
men som trenger å få en liten «make over».
Ytterligere tiltak tas opp neste gang, hvor SMU forhåpentligvis er fulltallige.
5. Eventuelt


Neste SMU-møte 6. februar kl. 16.00



NB! Neste SMU-møte skal vi gjennomgå Elevundersøkelsen og punktene som
omhandler skolemiljøet og trivsel. Resultatene skal bearbeides og legges frem for
rektor.

Referent: Karianne

