Samarbeidsmøte
Elevrådsstyret og ledelsen.
01.10.20 Ishavsbyen vgs. kl. 08.15 - 09:00
Oppmøte: Tone (ass. rektor skolested Breivika), Olof (ansvarlig lærer), Marius, Madeleine, Karoline,
Christian. Jenny og Asbjørn (rektor) hadde fravær.
Sak 1. Konstituering av samarbeidsmøte mellom elevstyret og skoleledelsen.
- Viktig at styret kommer med konkrete saker, forslag og innspill til ledelsen slik at det kan diskuteres
på samarbeidsmøtet.
- Fokus for arbeidet er å sikre elevene et godt og trygt læringsmiljø.
- Det skal skrives referat etter hvert møte som legges ut på skolens nettside.
Sak 2. Presentasjon av nye styret.
Leder: Simen Losnegaard Hakvåg
Nestleder: Marius Hermandsen
Sekretær: Madeleine Norrie
Sosiale medier: Jenny Ingilæ
Arrangement: Karoline Riibe-Hansen
Rettighetsansvarlig: Christian Lium-Wickler
Sak 3. Elevrådets arbeid
Veldig viktig arbeid rundt elevmedvirkning og elevdemokrati. Skal jobbe aktivt for at alle skal ha det
bra på skolen og prøve å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø. Fokus på paragraf 9A, viktig å varsle i
fra om mobbing ved skolen. Dette skal tas på alvor. Tillitsvalgte skal melde inn eventuelle saker til
elevrådet, forskjellige viktige tema som tas opp videre til samarbeidsmøtene.
Ved tilsyn av skolen ble det lagt vekt på å jobbe mere aktivt for et godt og trygt arbeidsmiljø. Dette er
et viktig mål og arbeid for elevrådet og skolen.
Sak 4. Årshjul
Vi har utarbeidet et årshjul for arbeidet videre med noen justeringer. Der ser vi når ting skal skje, hva
som skjer og hvem som har hovedansvar.
Her vil det være behov for justeringer, og det må vi ta fra samarbeidsmøte til samarbeidsmøte.
Justeringer pr. nå:
I uke 43 skal vi delta på Ungdomskonferanse 20 - 21 oktober og Elevforsamling 19 oktober.
Neste elevrådsmøte blir 23 oktober kl.12.15 der vi skal velge ut 4 elever til Skolemiljøutvalget.
Markering av Rosa og Blå sløyfedagen 23 oktober.
Halloween fredag 30 oktober.

