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Referat fra møte i skolemiljøutvalget  
 
Tid: tirsdag 4. desember 2018 kl. 15:00 
Sted: Edvard Munch vgs, møterommet i administrasjonen 
Møteleder: Annegrete Møller-Stray 
Referent: Sigrid Hagemann 
 

Rolle Deltager Telefon e-post  

For skoleeier – 
bydelspolitiker  
St. Hanshaugen 
bydel 

Margrete 
Janson 
Gustavsen 

 raggismaggis@gmail.com 
 

Ikke møtt 

Elevrepresentant Hanne Holestad 
Faarlund 

41359899 hannho1907@osloskolen.no Ikke møtt 

Elevrepresentant Ømer Ali 
Harmankaya 

91565201 omer2403@osloskolen.no Ikke møtt 

Elevrepresentant Vanida 
Østhagen 

93998945 vabua004@osloskolen.no Tilstede 

Elevrepresentant Kristina Marie 
Alvad 

46884939 kristi2212@osloskolen.no Tilstede 

Elevrepresentant 
(vara) 

Filippa Hirsh 
Steffens 
Oda Halse 

41441981 fista009@osloskolen.no Tilstede 

Ansatt Sigrid 
Hagemann 

90965848 sigrid2406@osloskolen.no Tilstede 

For skolens 
ledelse 

Annegrete 
Møller-Stray 

90036123 annegrete.moller.stray@ud
e.oslo.kommune.no 
 

Tilstede 

 
Nyvalgt leder av SMU: Filippa Hirsh Steffens 
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Møtereferat 

 Valg av leder: Filippa Hirsh Steffens 

 Informasjon om Skolemiljøutvalget – v/ Annegrete 

 Tema av interesse for SMU 
 
Elevenes arbeidsmiljø  

 Manglende informasjon og svak informasjonsflyt 
Ønske om en felles kalender over hva som skjer for alle linjer  
En kulturkalender dans / musikk hadde vært fint 

 Ønske om bedre søppelhåndtering – skolen er i en prosess for å få på plass 
kildesortering 

 Temperaturen i PP7 – fremdeles kaldt der, særlig i hjørnene – hva kan vi 
gjøre med det? 

 Luften i klasserom 

 Ønske om unisex toaletter – skilting 

 Puffer i gangene – sofa ved gamle hovedinngangen – sittesteder, uformelle 
møtesteder.  

 
Tekstil holder til på PP7 – hvordan opplever elevene kontakten med 
hovedbygget? Arrangere noe som også involverer KD på PP7 

 Legge en Munch-aktivitet lagt til PP7?  

 Cosplay på PP7? (fordi de har utstyr for søm) 
 
Elever som starter på skolen i 2. klasse må bli godt tatt imot – få pc og informasjon 
– de må føle seg velkommen 

 

  
Deling av bilder og video på sosiale medier:  
 
Elevene tar med temaet tilbake til elevrådet. 
Hva er elevenes ønsker – hvilken kompetanse ønskes mer av?  
Hvilken vinkling ønsker elevene å ha på temaet? 
 

  
Foreldreundersøkelsen 2018. Presentasjon av undersøkelsen v/ Annegrete 

 
- Hvordan skal læreren kunne hjelpe den enkelte eleven i undervisningen? 
- Bryr lærerne seg? Hva skal læreren gjøre? Lærere som er godt forberedt 

faglig og som tilpasser undervisningen til klassen og den enkelte elev er 
viktig. Mye omsorg i god faglig forberedelse. 

- Ved fravær? Viktig at eleven finner informasjon på Its learning selv om man 
har vært borte. (Faglærer skal ikke ringe, det er kontaktlærers jobb). 

- Presentasjon av helsesøster – og lærere – slik at elevene vet hvem de er 
- Tonen mellom elevene – lærere bør følge med på tonen elevene imellom, 

sørge for hyggelig tone elevene imellom.  
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Dato for neste møte: 
Forslag: Torsdag 28. februar 2019 kl 15:00 
 

 
  


