
                
Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2017 

 

Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger 

kalenderåret, fra styrevalg til styrevalg. Det er styrets ansvar å jobbe for å nå målene i 

samarbeid med klasserepresentantene.  

 

Hovedsatsinger  
1. Elevrådet skal arbeide for å synliggjøre sitt arbeid for elevene.  

2. Elevrådet skal arbeide for likestilling og rettferdighet blant elevene i saker som omhandler 

vurdering, aktiviteter og det sosiale på skolen  

3. Elevrådet skal arbeide for at elevenes meninger blir hørt i samtale med ledelsen og 

stiftelsen.  

 

§ 1 Skolemiljø  
Elevrådet skal arbeide for et godt fysisk, psykisk og grønt skolemiljø, som bevarer og 

forbedrer et inkluderende, engasjerende og godt sosialt miljø.  

 

1.1 Elevrådet skal jobbe for å forbedre fadderordningen for neste års førsteklassinger, både 

ved å drive fadderopplæring om våren og å følge opp fadderne om høsten. Under opplæringen 

bør det tilrettelegges for at tidligere faddere får gitt videre sine erfaringer og tips fra deres 

fadderperiode.  

1.2 Ved skolestart skal elevrådet sørge for at det blir arrangert en samling i aulaen der 

elevlagene og Elevrådet blir presentert.  

1.3 Miljøansvarlig er elevrådets kontaktperson ved saker som omhandler fadderordningen, og 

har et overordnet ansvar for dette.  

1.4 Elevrådet skal gjennomføre én (1) psykisk helse- dag hver år.  

1.6 Elevrådet skal jobbe for å få G-klassene bedre integrert i skolen og blant skolens elevlag, 

og samarbeide med lærerne og ledelsen om dette.  

1.7 Elevrådet skal jobbe for at alle skolens elevlag skal ha mulighet til å oppbevare ting og 

oppholde seg på skolens område også etter skoletid.  

1.9 Elevrådet skal arbeide for at alle elever i VG2 skal ha mulighet til å reise på tur, enten 

med språkklassen eller med de som ikke har fremmedspråk.  

1.10 Elevrådet skal opprette en komite som skal ha ansvar for at folk tar i bruk 

kildesorteringen på skolen. Miljøansvarlig har et særlig ansvar for å følge opp komiteen.  

1.11 Elevrådet skal jobbe for at elever får avspasering når de deltar på obligatoriske opplegg i 

midttimen eller tilsvarende.  

1.12 Elevrådet skal videreføre og utvikle arbeidet med salg av katta-produkter.  

1.13 Elevrådet skal arbeide for å videreføre kjøttfri-mandag i kantinen.  

1.14 Elevrådet skal jobbe for å gjeninnføre skolefrukten. 

 

§2 Undervisning  
Elevrådet skal arbeide for at elevene i stor grad får være med å utforme sin skolehverdag. Det 

er elevrådets oppgave å være talerør mellom elevene og ledelsen i undervisningsspørsmål.  



 

2.1 Elevrådet skal i samarbeid med ledelsen sørge for at elevene er fornøyde med 

undervisningen, føring av fravær og anmerkninger, bruk av Portalen og It’s Learning, 

vurdering og tilbakemelding.  

2.2 Elevrådet skal arbeide for at alle skolens elever tilbys en valgfri oppsummeringsprøve i 

hvert fag ved slutten av begge semestre.  

2.3 Elevrådet skal jobbe for at det opprettes en felles prøveplan for alle fag i VG1.  

2.4 Elevrådet skal arbeide for at skolens særegne fag; latin, italiensk, russisk, visuelle 

kunstfag, aktivitetslære og matematikk X som en del av skolens fagtilbud.  

2.5 Elevrådet skal sørge for at alle elever er informert om leksehjelpordningen, og at den blir 

opprettholdt.  

 

§3 Rettigheter 
Elevrådet skal sørge for at elevene kjenner sine rettigheter og plikter og hjelpe elevene 

dersom disse ikke blir fulgt opp. Elevrådet jobber for at skolens regler og retningslinjer skal 

legge til rette for en best mulig skole. Elevrådet skal støtte elevene i rettighetssaker i møte 

med lærere, administrasjonen, myndighetene og andre skoler og institusjoner. Elevrådet skal 

sørge for at retningslinjene for vurderingssituasjoner blir fulgt av lærerne og ledelsen, samt 

at elevene kjenner til dem. 

 

3.1 Elevrådet sørger for at ”Ukas rettighet” kommer ut på nettsiden og skjermene annenhver 

uke.  

3.2 Rettighetsansvarlig skal ha hovedansvar for å sende inn oppdaterte retningslinjer for 

undervisning hvert år.  

 

§4 Informasjon  
En av elevrådets viktigste oppgaver er å engasjere elevene i sin egen skolehverdag. For å få 

til dette må elevrådet sørge for at tilstrekkelig informasjon når elevene.  

 

4.1 Informasjonsansvarlig har ansvar for at all relevant informasjon når ut til elevene.  

4.2 Elevrådet skal oppdatere nettsiden fortløpende. På nettsiden skal elevene kunne finne 

grunndokumenter, referater, innkallinger og informasjon om aktuelle saker.  

4.3 Elevrådet skal jobbe for at det er en link til Elevrådets hjemmeside i Portalen eller skolens 

hjemmeside.  

4.4 Det skal finnes informasjon om Driftsstyret, Skolemiljøutvalget, Stiftelsen Oslo 

katedralskole og Oslo katedralskoles venneforening på elevrådets hjemmeside.  

4.5 Elevrådsstyret skal aktivt sørge for at elevene er klar over hva som står i 

grunndokumentene.  

4.6 Informasjonsansvarlig skal ta kontakt med representanter og varaer som er fraværende fra 

elevrådsaktiviteter over lengre tid.  

4.7 Alle i styret skal skrive rapport om deres arbeid i perioden som skal være tilgjengelig for 

neste periodes styremedlemmer.  

4.8 Styret skal jobbe med å engasjere og informere klassene i forkant av valg av 

klasserepresentanter.  

4.9 Elevrådet skal jobbe for at infoskjermene viser informasjon på en mer effektiv måte og at 

informasjonen samsvarer med informasjonen i Portalen og på It’sLearning.  

 

§5 Organisatorisk 
Elevrådet skal styrke sin posisjon som elevenes øverste demokratiske og tillitsvalgte organ, og 

skal fungere effektivt, demokratisk og åpent.  



 

5.1 Elevrådets skal etterstrebe å ha en ryddig og effektiv møtekultur.  

5.2 Styret skal i begynnelsen av skoleåret gå rundt til alle klassene og presentere seg og 

elevrådet.  

5.3 Elevrådet skal informere alle klasser om oppgavene til en klasserepresentant og en vara 

før klassen velger sine representanter på begynnelsen av første termin.  

5.4 Elevrådet skal jobbe for fullt oppmøte på elevrådsmøtene  

5.5 Sekretærene skal sørge for at referatene legges ut på nettsiden senest tre dager etter at 

elevråds- eller styremøter fant sted. Informasjonsansvarlig skal sørge for at elevene og særlig 

de tillitsvalgte er klar over hvor referatene ligger. 

5.6 Elevrådsstyret skal skrive en årsrapport innen årsmøtet påfølgende år.  

5.7 Elevrådet skal arrangere ett årsmøte med behandling av vedtekter, arbeidsprogram, 

budsjett og valg av kontrollkomite.  

 

§6 Styret  
Styret forbereder saker for elevrådet og fungerer som elevrådets administrative organ mellom 

elevrådsmøtene. Elevrådsstyret skal sørge for god kommunikasjon innad i styret og med 

elevene.  

 

6.1 a) Leder har ansvar for å kalle inn til møter i regi av elevrådet og booke møterom.  

b). Leder skal samarbeide med ledelsen og har ansvar for å delegere oppgaver til styret og 

sørge for at de blir fulgt/gjennomført.  

6.2 Miljøansvarlig skal sørge for å opprettholde et godt fysisk og sosialt skolemiljø på skolen, 

og ha et godt samarbeid med ledelsen i miljøsaker.  

6.3 Sekretærene skal arbeide for en god struktur på referater fra Elevrådets møter og 

arrangementer slik at det er enkelt for alle skolens elever å få innsyn i elevrådsarbeidet.  

6.4 Elevrådsstyret kan behandle hastesaker direkte, og skal informere elevrådet om det i 

ettertid.   

 

 

 

 

§7 Økonomi  
Elevrådet forvalter pengene til elevrådet.  

 

7.1 Økonomiansvarlig har ansvar for at Elevrådet ved Oslo Katedralskoles økonomiske 

rutiner blir skriftliggjort og oppdatert.  

7.2 Økonomiansvarlig har ansvar for at utbetalinger fra elevrådets driftskonto skjer i rimelig 

tid.. Alle utbetalinger må godkjennes av leder. 

7.3 Økonomiansvarlig er ansvarlig for at økonomien går opp og blir planlagt med realistisk 

grunnlag.  

7.4 Økonomiansvarlig skal følge opp elevlag som får innvilget støtte og sørge for at det blir 

brukt på det det er søkt til.  

7.5 Elevlag kan søke om støtte fra elevrådet til konkrete arrangementer som fremmer et godt 

skolemiljø. Ubrukte penger av støtten må tilbakebetales til elevrådet når arrangementet er 

over.  

7.6 Det skal holdes en dialog med ledelsen om penger som administrasjonen har satt av til 

elevlag og sosiale arrangementer i skolens strategiske plan.  



7.7 Elevrådsleder og økonomiansvarlig skal samarbeide med Stiftelsen Oslo katedralskole om 

pengene Elevrådet får tildelt fra Stiftelsen.  
 


