
Referat fra møte i skolemiljøutvalget 21.03.17 
 
Til stede: Violetta, Henrik, Trym, Anna Lise, Petter, Herman, Randi O 
Ikke til stede: Daniel, Marte, Marie, Thea  
 

1. Godkjenning av referat fra møte 17.01.17 
 

2. Status mars 2017:  Gode søkertall etter åpen skole-arrangementer i januar. Selv om 
mange vil til Ullern, vet vi at noen er ensomme og føler seg utenfor. Vi har en 
kontinuerlig jobb å gjøre med å integrere folk. Viktig at lærere velger grupper. 
Elevsamtaler i mars-april kan fortelle om hvordan folk trives på Ullern. Mange er med 
på fadderopplegg, den største oppslutningen noensinne i år. Viktig å gjøre ting 
sammen. R-team stiller opp med tiltak, både Ladies Night, faddertur i juni etc. 
Bordtennis, trappeløp mm er også viktige tiltak via Idrettsstyret/R-team. Kosting av 
basketballbanen. Basketball, frisbee etc må kunne lånes ut hos R-team i Hjertet av 
Ullern.  Solvaffel på taket?  

 
Hvordan bruke elevrådsrommet på en god måte? Finne noe bra brukt? Gjøre 
elevrådsrommet til elevenes eget.  
 
Biblioteket brukes tidvis, mellom kl 10-14. Problemet er at folk glemmer å rydde 
etter seg – kanskje en ide å sette opp positivt formulerte påminnere: Takk for at du 
rydder etter deg! Utstyr har blitt stjålet, derfor var rommet stengt en stund.  

 
 

3. Skolemiljøtiltak videre i vår:  
Kulturpause for våren? Mål: Å få opp energien i bygget. Lavterskeltilbud bør være 
viktig. Kulturstunt før påske? Anna Lise, Petter og Randi finner dato, fronter stuntet 
og tar grep. Onsdag før påske.  
 
Elevstyret har planlagt UllernShow i april/mai og vil gjerne filtrere hva som skjer.  
 
Elektrisk piano trenger vi! Petter har sjekket. SMU/Randi dytter på dette! Petter 
sjekker hvordan vi kan ordne scene.  
 
Hvordan dele kulturopplevelser fra Ullern med Radiumhospitalet og andre 
samarbeidspartnere? Lage en opptreden etter at vi har gjennomført de to interne 
oppleggene?  
 
 

4. Eventuelt 
 
 
 
Neste møte: Tirsdag 9.mai kl 16 i Hjertet av Ullern  

 
 


