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Skolemiljøutvalg 27.09.17
 Kort presentasjon av medlemmene og en rask gjennomgang av mandatet til medløemmene
i skolemiljøutvalget
 Skolestart. I år var det oppstart med fag i Vg2 og Vg3 allerede i 3. time første skoledag.
Dette føltes bra ut, selv om det var litt tøft å skulle omstille seg fra ferie. Liker at det er
akademisk fokus. En del nytt for elevene. I Vg1 var det passelig med fadderaktiviteter,
mange hyggelige elever, og lett å bli kjent. I år er det laget en prøveplan for Vg2 og Vg3.
Dette kan være litt tøft i programfagukene med tre realfagsprøver etter hverandre. Men,
viktig å tenke på at det er en fellesfaguke og to programfagsuker etter hverandre sånn at
elevene må gi beskjed til faglærerne. Viktig at alle lærerne bruker kalender som verktøy
sånn at det går an å ha oversikt over kommende prøver og lekser. Overgang mellom
ungdomsskole og videregående kan for enkelte være tøff, men det virker som om det har
gått fint for de fleste.
 Retningslinjer for vurdering, men ikke flere enn 3 vuredringssituasjoner med noen unntak,
viktig at elevene følger med og gir tilbakemelding til lærerne.
 Psykisk helseuke i uke 41. Alle møter kl. 7.55 mandag 9. oktober for å dele ut kort som
elevene kan skrive noe de blir glad av på. Dette skal henges opp på et ark som vi henger
opp i gangen. På onsdag før Steffen Dahl skal holde foredraget sitt, vil elevrepresentantene
presentere seg sånn at elevene vet hvem de skal henvende seg til om det er noe de ønser
skal tas opp i skolemiljøutvalget.
 Vi har helsesøster på skolen tre dager i uka og i tillegg en elevterapeut som er her på
torsdager. I tillegg er det greit at elevene vet om at det finnes en helsestasjon for ungdom i
nærheten som alle kan gå til uavhengig av hvilken bydel de tilhører.
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