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Referat – Årsmøte, uke 10 

Dato: Fredag 10. Mars 2017 

Sted: Fredshuset Møllergata 12 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering  

 Sak 2: Hilsen fra rektor 

 Sak 3: Framlegging av årsrapport 

 Sak 4: Redegjørelse fra forberedende komité  

 Sak 5: Behandling og votering av vedtekter 

 Sak 6: Valg av kontrollkomité 

 Sak 7: Godkjenning av regnskap 

 Sak 8: Behandling av budsjett 

 Sak 9: Behandling og votering av arbeidsprogram 

 Sak 10: Skolering av elevrådet  

 Sak 11: Møtekritikk 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T        T  

STB T         T 

STC         B  
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Sak 1: Konstituering 

Referenter: Alex Stenhagen og Norunn Krokeide 

Ordstyrer: Mathilde Verne og Bendik Hovet 

 

Godkjenning av innkalling 

Elevrådet godkjenner innkallingen. 

Godkjenning av dagsorden 

Elevrådet godkjenner dagsordenen 

Godkjenning av møteregler 

Møtereglene ble ikke bestemt under konstitueringen. 

Sak 2: Hilsen fra rektor 

Hun er ikke tilstede, hilsenen utsettes litt. 

Rektor snakker om elevevalueringen, og sier at hun vil at elevene skal føle at den 

fører til noe. Rektor ønsker senere tilbakemelding på gjennomførelse av 

undersøkelsen. 

Hun legger frem resultater fra undersøkelsen for elevrådet, og snakker om på hvilke 

områder resultatene er bra, og på hvilke områder det er rom for forbedring. Hun 

snakker om læringsmetoder, hva som lønner seg og ikke lønner seg av arbeidsmetoder 

for god læring.  

 

Sak 3: Framlegging av årsrapport 

Elevrådsleder fremlegger hva som har blitt gjort i løpet av året som har gått. Det var 

følgende: 

Elevrådet arrangerte påskeeggjakt i fjor. 

Elevrådet støttet 2 ball økonomisk. 

Elevrådet jobbet for å få til kildesortering på skolen. 

Elevrådet arrangerte psykisk helse-dag. 

Elevrådet støttet mange elevlag økonomisk. 

Elevrådet utarbeidet forslag til nye retningslinjer for vurderingssituasjoner. 

Elevrådsleder nevner også kort noe av det som vil bli gjort videre. Det er følgende: 

Elevrådet vil avholde avstemning om bistandsprosjekt. 

Elevrådet vil arrangere psykisk helse- dag i haust.  

Ellers vil Elevrådet følge arbeidsprogrammet, og dermed jobbe med det som står der. 
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Sak 4: Redegjørelse fra forberedende komité  

Forberdende komité har laget et alternativt sett vedtekter, hvor de stort sett har gjort 

klare redaksjonelle endringer i forhold til den gamle. 

Forberedende komité har laget et alternativt arbeidsprogram, hvor de også stort sett 

har gjort redaksjonelle endringer. De har fjernet og flyttet et par punkter. Motstridige 

punkter har blitt endret. Endringene av mer tyngde er at det alternative 

arbeidsprogrammet er strengere på kvitteringer, som vil gi en bedre oversikt over hvor 

pengene går. 

Forberedende komité forklarte endringene for elevrådet. Forbedrende komite svarte 

også på spørsmål fra representantene relatert til hva de redaksjonelle forandringene 

innebærer. 

Sak 5: Behandling og votering av vedtekter 

Det blir gitt definisjoner relatert til avstemningen, elevrådsleder Mathilde forklarer 

hvordan voteringen foregår. 

Stemmer over om vedtekts forslag fra forberedende komité. 

Vedtatt: 16 for, ingen avholdende eller mot. 

Stemmer over om man skal stemme underveis. Ved denne avstemningen var det én 

flere stemmeberettigede enn ved tidligere votering. 

Vedtatt: 17 for, ingen avholdende eller imot. 

Stemmer over om driftsstyremedlemmer ha stemmerett på styremøtene. 

Vedtatt 

Stemmer over om vedtektene til forberedende komité går igjennom. 

Vedtatt: Alle stemmende for. 

 

Behandling av Vedtekter 2017 – endringsforslag og votering 

 Dersom både stryknings- og endringsforslag ønskes for ett punkt, blir det først 

avstemming om strykning. Blir strykningsforslaget vedtatt, blir 

endringsforslaget automatisk ikke vedtatt. Hvis strykningsforslaget ikke blir 

vedtatt, blir det deretter avstemming om endring.  

 Hvis et punkt blir strøket, overtar det påfølgende punktet den gamle plassen.  

Eks: Hvis 5.2 blir strøket, blir 5.3 det nye 5.2, 5.4 det nye 5.3 osv. 

 De nye punktene blir vanligvis lagt til på bunnen.  
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ordforklaringer:  

 Vedtatt: Forslaget blir vedtatt og punktet blir strøket/endret/lagt til.  

 Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir 

uendret.  

 Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil 

(grammatikkfeil, tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret.  

Nytt skjema kommer 

 

 

Før Etter For  Mot Avh. 

 Redaksjonelle endringer 

Endringsforslag: Endre til 
Elevrådsstyret har tale-, 
forslags- og møterett på 
elevrådsstyremøtene. 
Elevrådsleder har stemmerett 
på vegne av hele styret. 
Styremedlemmene innehar 
vervet i ett år. 
Begrunnelse: Det spesifiseres 
senere, i punkt 5.2, at 
elevrådsleder har en stemme 
på vegne av elevrådsstyret, 
men her virker det som om 
alle styremedlemmene har en 
stemme hver. 
Avsender: Mathilde Verne 

   

§ 1. Formål og drift  
1.1 Elevrådet er elevene ved Oslo 

katedralskole sitt høyeste demokratiske organ 

mellom hvert allmøte. 

    

1.2 Elevrådets hensikt er å fremme og 

ivareta elevenes interesser. 

    

1.3 Elevrådet er leddet mellom elevene og 

ledelsen, og videreføres beskjeder og saker 

mellom disse. 

    

1.4 Elevrådet er partipolitisk 

uavhengig.  

    

1.5 Elevrådet forvalter elevrådets 

økonomiske midler, som skal benyttes 

til å drifte elevrådet, elevrådsarbeid og 

støtte til elevengasjement ved Oslo 

katedralskole.  

    

§ 2. Definisjoner  
2.1 Grunndokumentene styrer elevrådets 

arbeid, og er bindende for alle ledd i elevrådet. 
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Vedtektene beskriver reglene i elevrådet. Alle 

dokumenter må være i samsvar med 

vedtektene.  

2.2 Begreper 

 Simpelt flertall: Et flertall der 

alternativet som får flest 

stemmer blir vedtatt.   

 Alminnelig flertall: Et flertall 

der alternativet som får over 

halvparten av de avgitte 

stemmene blir vedtatt.  

 Absolutt flertall: Et flertall der 

alternativet som får over 

halvparten av de 

stemmeberettigedes stemmer 

blir vedtatt.   

 Passiv stemmegivning: 

Stemmegivning med muntlig 

bekreftelse.  

 Uravstemning: Avstemning der 

alle elever er tilstede og har 

stemmerett, vedrørende en sak.  

 Allmøte: Valg av leder og 

nestleder der alle elever er 

tilstede og har stemmerett.  

    

§ 3. Grunndokumenter  
3.1. Elevrådets grunndokumenter er 

arbeidsprogram, vedtekter og budsjett.  

    

3.2 Det må ved vedtak av vedtekter være 2/3 

flertall, der bare stemmene for og mot teller.  
    

3.3 Arbeidsprogram og budsjett vedtas med 

absolutt flertall.  
    

3.4 Grunndokumentenetrer i kraft ved 

avslutningen av årsmøtet. Vedtekter kan bli 

vedtatt med umiddelbar virkning om årsmøtet 

ønsker det. Vedtektsendringer som omfatter 

sammensetningen i elevrådet eller 

elevrådsstyret, trer i kraft ved neste valg 

    

3.5 Dokumentet med endrede vedtekter skal 

offentliggjøres senest én uke etter endring. 
    

§ 4. Elevrådsstyret  
4.1 Elevrådsstyret består av leder, nestleder, to 

sekretærer, miljø-, rettighets- og 

undervisnings-, informasjons- og 

økonomiansvarlig.  

    

4.2 Elevrådsstyret har tale-, forslags-, 

møterett på elevrådsstyremøtene.  

    

4.3 Styremedlemmene innehar vervet i ett år.      
4.4 Elevrådsstyret skal koordinere elevrådets 

virksomheter med andre organer på skolen.  
    

4.5 Ingen i elevrådsstyret kan ha to styreverv 

samtidig eller være representant/ 

vararepresentant for klassen sin. 

    

4.6 Mistillitsforslag mot et styremedlem (med 

unntak av leder og nestleder) skal vedtas ved 
    



   6 

alminnelig flertall av elevrådet og 

stemmegivningen skal foregå skriftlig ved et 

ordinært elevrådsmøte.  

4.7 Det skal innkalles til allmøte dersom det 

blir stilt mistillitsforslag mot leder og/eller 

nestleder. Det må være minst tre elever som 

skriftlig stiller mistillitsforslag. Det skal være 

skriftlig stemmegivning på allmøtet, og 

leder/nestleder må gå av dersom ⅔ stemmer 

for mistillitsforslaget.  

Stryke hele punktet, samt 

"(med unntak av leder og 

nestleder)" fra punkt 12.2. 

 

Begrunnelse  

Det er veldig merkelig at 

mistilliten skal foregå på et 

allmøte? I tillegg må man da 

ha to allmøter, og det er, for å 

si det ærlig, et herk. 

 

Avsender: Mathilde Verne 

15 0 2 

§ 5. Den tillitsvalgte  
5.1 Representantene skal bringe informasjon 

mellom elevrådet og klassen, og ta opp saker i 

elevrådet fra klassen. Representanten har 

ansvaret for å avholde og lede klassens time. 

Når saker har blitt behandlet i klassene, er de 

tillitsvalgte bundet av klassenes mening.  

    

5.2 Representanten har møteplikt på alle 

elevrådsmøter. Dersom representant ikke er 

tilstede, vil vara ha ansvar for representantens 

oppgaver.  

    

5.3 Hvis en tillitsvalgt ikke utfører oppgavene 

sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en 

upassende oppførsel, kan elevrådet, etter 

skriftlig advarsel, be den aktuelle klassen om å 

velge en ny tillitsvalgt. Dersom klassen ikke er 

representert på tre elevrådsmøter på rad, vil 

representanten få varsel.  

    

5.4 Klassen kan til enhver tid velge ny 

representant eller vararepresentant. Det skal da 

meldes til elevrådsstyret med en gang.  

    

5.5 Det skal velges to 

elevrepresentanter, med tre rangerte 

vararepresentanter, i driftsstyret. 

Representantene velges ved skoleårets 

start, og sitter frem til skoleslutt.  

    

5.6 Det skal velges en representant for elevene 

til styret i Stiftelsen Oslo katedralskole. Styret 

innstiller på en kandidat til vervet. Valget 

avholdes ved skoleårets start. 

Endringsforslag: Stryke hele 
punktet. 
Begrunnelse: Ikke 
gjennomføres i praksis, og ikke 
nødvendig. 
Avsender: Ylja og Eline 

14 1 2 

5.7 Det skal velges to representanter til Oslo 

katedralskoles venner ved skoleårets start. 

Representanten må sitte i Elevrådet.  

Endringsforslag: Endre fra "to i 
Kattas venneforening" til "en 
…"  
Begrunnelse: Er bare en i 
praksis, ikke behov for to. 
Avsender: Eline og Ylja 

14 0 3 
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5.8 Elevenes representanter i driftsstyret, 

Stiftelsesstyret og Oslo katedralskoles venner 

har ansvar for at aktuelle saker fra disse 

organene tas opp i elevrådet.  

    

§ 6. Kontrollkomite  
6.1 Kontrollkomitéen skal sørge for at 

elevrådet følger egne grunndokumenter. 

Endringsforslag: Stryke hele § 
6 

Begrunnelse: Elevrådet er et 
såpass lite organ at en 
kontrollkomite blir overflødig. 
I tillegg virker det ikke som det 
er mange som ønsker å bli 
med. Alle medlemmer har 
mulighet til å kontrollere 
styret, og alle referatene ligger 
ute på nettsiden. 
Avsender: Mathilde Verne, 
Eline og Ylja 

2? 10? 5? 

6.2 Kontrollkomitéen består av enten tre (3) 

eller fem (5) medlemmer. Blant disse skal én 

være valgt til å være leder.  

    

6.3 Kontrollkomitéen har møteplikt på 

elevrådsmøter og kontrollere elevrådets 

arbeid.  

    

§ 7. Årsmøte 
7.1 Årsmøte er elevrådets høyeste organ. På 

årsmøtet skal følgende saker behandles:  

 Møtekonstituering 

 Årsrapport 

 Økonomisk rapport 

 Vedtekter 

 Arbeidsprogram 

 Regnskap og budsjett 

    

7.2 Årsmøtet avholdes senest seks uker etter at 

nytt elevrådsstyre er valgt. På årsmøtet har alle 

tillitsvalgte møte-, tale- og forslagsrett. I 

tillegg har klasserepresentanten og 

elevrådsleder stemmerett. Årsmøtet kan åpne 

for at andre òg har møte-, tale- og forslagsrett.  

7.3 Det skal innkalles til årsmøte 

senest to uker før det avholdes. 

Referatet fra møtet skal offentliggjøres 

senest fem uker etter årsmøtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endringsforslag: Endre fra 
"Referatet fra møtet skal 
offentliggjøres senest fem 
uker etter årsmøtet." til "...to 
uker ..."  
Begrunnelse: Fordi det var for 
lang tid. 
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Avsender: Ylja og Eline 
 
Endringsforslag: Endre fra 
"Referatet fra møtet skal 
offentliggjøres senest fem 
uker etter årsmøtet." til «... tre 
uker ..."  
Begrunnelse: Fordi det var for 
lang tid. 
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7.4 I forkant av årsmøtet skal det 

nedsettes en forberedende komite som 

skal arbeide med grunndokumentene, 

og gjøre redaksjonelle endringer. Den 

forberedende komiteen kan komme 

med forslag til grunndokumentene. 

    

7.5 Elevrådsstyret eller fem 

tillitsvalgte kan innkalle til et 

ekstraordinært årsmøte, hvor vanlige 

retningslinjer for årsmøter er 

gjeldende.  

    

§ 8. Elevrådsmøtene  
8.1 Elevrådet møter når leder, styret eller 1/3 

av klassene innkaller til det. Alle elever ved 

Oslo katedralskole har møte-, tale- og 

forslagsrett på elevrådsmøtene.  

    

8.2 Alle klasserepresentanter og 

elevrådsleder har stemmerett. 

Elevrådsleder stemmer på vegne av 

elevrådsstyret og har dobbeltstemme 

ved stemmelikhet 

    

8.3 Dersom elevrådsleder ikke er tilstede, 

overdras stemmeretten til nestleder. Det 

samme gjelder for klasserepresentant og vara. 

Dersom ingen tillitsvalgte fra klassen er 

tilstede, kan stemmeretten overdras til en 

annen i klassen, som ikke har verv i 

elevrådsstyret.  

    

8.4 Elevrådet fatter vedtak i saker 

gjennom avstemning. Saker uten 

motstridende forslag, blir avgjort med 

alminnelig flertall og passiv 

stemmegivning. Saker med 

motstridene forslag, blir satt opp mot 

hverandre og avgjort ved alminnelig 

flertall, slik at forslaget som taper, har 

falt.  

    

8.5 Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. Referatene 

offentliggjøres så fort som mulig.  

    

8.6 Elevrådet er kun vedtaksdyktig når 

halvparten eller flere av de stemmeberettigede 

er til stede. Dette gjelder på alle møter.  
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8.x  Endringsforslag: Stryke hele 
punktet. 
Begrunnelse: 
Driftsstyrerepresentanter kan 
komme på vanlige 
elevrådsmøter (som alle 
andre), og hvis nødvendig kan 
styret invitere dem på 
styremøter. Ellers er de ikke 
involvert i vanlig 
elevrådsarbeid, og å gi dem 
møterett på styremøtene 
forbedrer ikke kontakten 
mellom elevrådet og 
driftsstyret. 
Avsender: Mathilde Verne 

15 1 1 

§ 9. Valg  
9.1 Ved personvalg skal det avholdes skriftlig 

valg. Ved stemmelikhet skal det holdes 

omvalg.  

    

9.2 Representantene og 

vararepresentantene velges ved 

avstemning i hver enkelt klasse ved 

skolestart, når 2/3 av klassens elever er 

til stede. Valget avgjøres med simpelt 

flertall.  

    

9.3 Elevrådsleder og nestleder velges ved 

absolutt flertall på allmøte i desember. 

Halvparten av skolens elever må stemme 

under valget. Alle elever ved skolen kan stille 

til valg. De som stiller, kan få vite 

stemmefordelingen i etterkant av valget.  

    

9.4 Styremedlemmer velges med absolutt 

flertall på et elevrådsmøte i januar. En av 

sekretærene velges etter skolestart.  

Stryke: En av sekretærene 

velges etter skolestart.  

 

Begrunnelse  

begge kan velges i januar, slik 

at man ikke trenger å avholde 

flere møter for valg 

 

Ylja og Eline 

3   

§ 10. Annet  
10.1 Elevrådet skal innkalle til uravstemning 

dersom ⅕ av skolens elever ønsker det. Minst 

halvparten av skolens elever må stemme for at 

uravstemningen skal være gyldig.  

    

10.2 Det skal avholdes uravstemning 

angående medlemskap i Elevorganisasjonen 

minst hvert tredje år.  

    

10.3 Det skal avholdes uravstemning 

angående bistandsprosjekt minst hvert 

tredje år. Det kan ikke inngås 
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kontrakter på mer enn tre år. 
10.4 Elevrådet skal godkjenne bruk av større 

pengesummer. Elevrådet skal bli informert 

ved bruk av mindre pengesummer. 

    

10.5 Elevrådsstyret kan gjøre redaksjonelle 

endringer i grunndokumentene. 
    

     

 

Sak 6: valg av kontrollkomite 

Henrik Due 1E, Nils Rørstad 1B og Konrad Almås 1F ble alle valgt på akklamasjon. 

 

Sak 7: Godkjenning av regnskap 

Representant for 2G kom og fikk stemmerett fra dette punkt av 

Eline Wager økonomiansvarlig tar seg av forklaringen av regnskapet av 2016 

Regnskapet ble vedtatt med absolutt flertall 

 

Sak 8: Behandling av budsjett 

Budsjettet blir vist fram og forklart av Eline og Ylja. 

16 for, 1 mot 

Sak 9: Behandling og votering av arbeidsprogram 

Arbeidsprogrammet ble vedtatt: 

17 stemte for, ingen imot og ingen avholdne 

 

Behandling av arbeidsprogrammet fra 2016 - 

endringsforslag og votering 

- Dersom både stryknings- og endringsforslag ble ønsket for ett punkt, ble det først 

avstemning om strykning. Ble strykningsforslaget vedtatt, ble endringsforslaget 

automatisk ikke vedtatt. Hvis strykningsforslaget ikke ble vedtatt, ble det deretter 

avstemning om endring.  

- Hvis et punkt ble strøket, overtar det påfølgende punktet den gamle plassen.  

Eks. Hvis 4.2 blir strøket, blir 4.3 det nye 4.2, 4.4 det nye 4.3 osv.  

- De nye punktene blir vanligvis lagt til på bunnen. 

 

Ordforklaringer: 

Vedtatt: forslaget blir vedtatt, og punktet og innholdet i det blir strøket/endret/lagt til.  

Ikke vedtatt: forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir uendret.  

Redaksjonell endring: Elevrådet tok ikke stilling til redaksjonelle endringer på årsmøtet 
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Falt forslag: Forslaget manglet konkretisering eller var uklart. 

 

Tellekorpset besto av  

Det var 17, og 18 til tider, stemmeberettigede til stede på årsmøtet 10. mars 2017, og et 

forslag måtte 12 derfor ha stemmer for at det skulle vedtas.   

  

Før  Etter  For  Mot  Avh.  

§ 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 arbeide for at 

sommer- og vinteraktivitetsdag 

skal bli arrangert.   

Endringsforslag:Stryke 
hele punktet.  
Begrunnelse: Vi har 
allerede 
sommeraktivitetsdag, og 
vinteraktivitetsdag har 

flere år på rad vist seg å 
være en tapt sak. Vi har 

fått til et rimelig godt 
kompromiss med 
ledelsen om at 
Aktivitetslæreklasssen får 

11  5  1  
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vinteraktivitetsdag, men 
det kommer høyst 
sannsynligvis ikke til å 
skje for resten av skolen. 
I tillegg er det mange 
elever som ikke vil ha 
glede av en slik dag.  
Avsender: Mathilde 
Verne  

1.5 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.   

        

1.8 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.   

      

1.9 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.  

      

1.10 Elevrådet skal jobbe for at 

elever får avspasering når de 

deltar på obligatoriske opplegg i 

midttimen eller tilsvarende.   

      

1.11 Elevrådet skal videreføre og 

utvikle arbeidet med salg av katta-

produkter.   

      

1.12 Elevrådet skal arbeide for å 

videreføre kjøttfri-mandag i 

kantinen.  

      

1.13 Elevrådet skal jobbe for å 

gjeninnføre skolefrukten.  

      

§2 Undervisning   

Elevrådet skal arbeide for at 
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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.   

  

 

 

 

Endringsforslag: 
Elevrådet skal sørge for 
at retningslinjene for 
vurderingssituasjoner blir 
fulgt av lærerne og 
ledelsen, samt at elevene 
kjenner til dem.  
Begrunnelse: Vi har 
utarbeidet nye 
retningslinjer, som snart 

er ferdige, og de blir 
kule!  
Avsender: Mathilde 
Verne  
  
Endringsforslag: Stryke  

17 
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3.1 Elevrådet skal gjennomføre en 

eller flere rettighetsaksjoner.   

punktet.  
Begrunnelse: Ikke behov 
for rettighetsaksjon.   
Avsender: Ylja og Eline 
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1 
  
  
  
  
   

 

 

2 

3.2 Elevrådet sørger for at ”Ukas 

rettighet” kommer ut på nettsiden 

og skjermene annenhver uke.   

      

3.3 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 på skolens nettside.   

Endringsforslag: 4.3 
Elevrådet skal jobbe for 
at det er en link til 
Elevrådets hjemmeside i 
Portalen eller skolens 
hjemmeside.  
Begrunnelse: Det beste 

er vel om den ligger 
under "Verktøy" i 
Portalen.  
Avsender: Mathilde 
Verne  

17 0  0 

4.4 Det skal finnes informasjon       
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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   
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5.5 Sekretærene skal sørge for at 

referatene legges ut på nettsiden 

så fort som mulig etter elevråds- 

eller styremøter. I tillegg skal 

referatet fra forrige elevrådsmøte 

legges ved når det innkalles til 

elevrådsmøte.  

Endringsforslag: 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.  
Begrunnelse: Det beste 
er om folk bruker 
nettsiden vår, og alt blir 
mye lettere dersom alle 
er klar over hva som 
ligger der.  
Avsender: Mathilde 
Verne  

12 3 2 

5.6 Elevrådsstyret skal skrive en 

årsrapport innen årsmøtet 

påfølgende år.   

     

5.7 Elevrådet skal arrangere et 

årsmøte.  

Endringsforslag: 5.7 
Elevrådet skal arrangere 
ett årsmøte med 
behandling av vedtekter, 
arbeidsprogram, budsjett 
og valg av 

kontrollkomite.  

Begrunnelse: Styret bør 
velges tidligere slik at de 
kan være med å 
planlegge årsmøtet og 
dermed bli satt inn i 
hvordan elevrådet 
fungerer etc. Hvis 
kontrollkomiteparagrafen 
består i vedtektene, 
burde kontrollkomiteen 
velges på årsmøtet.  

Avsender: Mathilde 
Verne  

17 0 0 

§6 Styret   

Styret forbereder saker for 

elevrådet og fungerer som 
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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 
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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.  

     

       

 

 

 
 

Oversikt - Endringer mellom arbeidsprogrammet 2016 og 

arbeidsprogrammet 2017 

Før Etter 
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. Fadderordningen bør 

innebære rebusløp, 

elevrådspresentasjon, samt andre sosiale 

arrangementer. 

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 Elevrådet skal se til at det i august 

blir arrangert en samling i aulaen der 

elevlagene og Elevrådet blir presentert. 

Det er ønskelig at dette er som en del av 

fadderopplegget. 

1.2 Ved skolestart skal elevrådet sørge 

for at det blir arrangert en samling i 

aulaen der elevlagene og Elevrådet blir 

presentert.  
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1.4 Elevrådet skal arbeide for at 

sommer- og vinteraktivitetsdag skal bli 

arrangert. 

Strykes 

1.6 Elevrådet skal arbeide for at alle 

elever får god oppfølging og rådgiving i 

forbindelse med fagvalg og 

utdanningsvalg. 

Strykes 

1.7 Elevrådet skal jobbe for en bedre 

skolehelsetjeneste og tydeliggjøre 

helsesøsters 

tilstedeværelse på skolen. 

Strykes 

1.10 Elevrådet skal opprette en 

systematisering på Elevlagsrommet 

(rom 412), der hvert elevlag får utdelt 

sitt eget område som de kan bruke til 

oppbevaring av ting. 

Strykes 

1.11 Elevrådet skal arbeide for å 

beholde, teaterloft og –kjeller, det 

fabelprosaiske kott, elevlagsrommet, 

gamle kantina og andre rom som står til 

elevenes disposisjon. 

Strykes 

1.12 Elevrådet skal jobbe for at gamle 

kantina blir tilgjengelig for alle. 

Strykes 

2.5 Elevrådet skal arbeide for å utvide 

skolens fagtilbud og eventuelt inngå 

samarbeid 

med andre skoler som tilbyr aktuelle 

fag. 

 

 

 

Strykes 

2.6 Elevrådet skal jobbe for at elevene 

blir informert om hvordan eksamener 

gjennomføres, både skriftlig og muntlig, 

og om privatisteksamen. 

Strykes 

2.7 Elevrådet skal jobbe for at elevene 

får muntlig eller skriftlig tilbakemelding 

om 

faglig nivå i løpet av året 

 

 

 

Strykes 

2.8 Elevrådet skal sørge for at 

retningslinjene for særemnet når frem til 

elevene og 

blir fulgt. 

Strykes 

2.10 Elevrådet skal jobbe for å styrke 

skolens rådgivningstjeneste slik at 

elevene får 

det tilbudet de har krav på. 

Strykes 



   20 

§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. 

§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 skal gjennomføre en eller 

flere rettighetsaksjoner. 

Strykes 

3.3 Elevrådet skal jobbe for at det åpnes 

for individuelle vurderingssituasjoner 

for den 

enkelte elev ved prøvekollisjon. 

Strykes 

3.5 Rettighetsansvarlig skal samle de 

viktigste og mest relevante rettighetene i 

et skriv og gjøre dem tilgjengelige for 

elevene via diverse informasjonskanaler, 

som Portalen, Facebook og elevrådets 

nettside. 

Strykes 

4.3 Elevrådet skal jobbe for at det er en 

link til Elevrådets hjemmeside på 

skolens 

nettside. 

4.3 Elevrådet skal jobbe for at det er en 

link til Elevrådets hjemmeside i Portalen 

eller skolens hjemmeside.  

 
4.5 Elevrådet stiller krav om at rektor og 

ledelsen presenterer seg for hver enkelt 

klasse og informerer elevene om 

endringer i skolens ledelse, om deres 

arbeid og hvilke muligheter elevene har 

til kontakt. Dette bør skje så tidlig som 

mulig etter skolestart. 

Strykes 

5.5 Sekretærene skal sørge for at 

referatene legges ut på nettsiden senest 

tre dager etter at elevråds- eller 

styremøter fant sted. I tillegg skal 

referatet fra forrige elevrådsmøte legges 

ved når det innkalles til elevrådsmøte. 

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. 

 
5.7 Elevrådet skal arrangere ett årsmøte 

med behandling av vedtekter, 

5.7 Elevrådet skal arrangere ett årsmøte 

med behandling av vedtekter, 
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arbeidsprogram, budsjett og valg av 

styre utenom leder og nestleder.  

arbeidsprogram, budsjett og valg av 

kontrollkomite.  

§6 Styret 

Elevrådet skal arrangere ett årsmøte med 

behandling av vedtekter, 

arbeidsprogram, budsjett og valg av 

styre. Elevrådsstyret skal sørge for god 

kommunikasjon innad i styret og med 

elevene. 

 

 

 

§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.  

 

 6.4 Elevrådsstyret kan behandle 

hastesaker direkte, og skal informere 

elevrådet om det i ettertid.   

 

§7 Økonomi 

Elevrådet skal forvalte Papirpengefondet 

på en god og hensiktsmessig måte. I tråd 

med dette skal økonomiansvarlig følge 

god skikk for regnskapsføring, og følge 

de 

vedtakene som er blitt gjort for 

budsjettet. Papirpengefondet skal bli 

forvaltet på en 

forsvarlig måte, samtidig som fondet 

skal stimulere til elevlagsvirksomhet på 

skolen. 

§7 Økonomi  
Elevrådet forvalter pengene til 

elevrådet.  

 

7.1 Økonomiansvarlig er ikke bare nødt 

til å ha oversikt, men må sørge for å 

holde resten av elevrådet jevnlig 

oppdatert.  

7.1 Økonomiansvarlig har ansvar for at 

Elevrådet ved Oslo Katedralskoles 

økonomiske rutiner blir skriftliggjort og 

oppdatert.  

 

7.2 Økonomiansvarlig har ansvar for 

konto, bruk, regnskap og budsjett, og at 

det føres 

på ryddig måte.  

 

 

 

Strøket 

7.3 Økonomiansvarlig skal følge opp 

elevlag som får innvilget penger fra 

papirpengefondet og sørge for at det blir 

brukt på det det er søkt til.  

7.4 Økonomiansvarlig skal følge opp 

elevlag som får innvilget støtte og sørge 

for at det blir brukt på det det er søkt til.  

 

7.4 Det skal holdes en dialog med 

ledelsen om penger som 

administrasjonen har satt 

av til elevlag og sosiale arrangementer i 

skolens strategiske plan, og om 

elevrådet skal være bindeleddet for disse 

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.  
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midlene.  

7.6 Elevrådet skal søke Frifond og andre 

fond om penger til arrangementer i regi 

av 

Elevrådet dersom det er behov.  

Strøket 

7.7 Elevrådet skal arbeide for at elevlag 

skal bli klar over at de kan søke om 

midler. 

Strøket 

7.8 Økonomiansvarlig har ansvar for at 

regninger betales, innen rimelig tid. 

Strøket. Relevant informasjon er i nye 

§7.2 

 

7.2 Økonomiansvarlig har ansvar for at 

utbetalinger fra elevrådets driftskonto 

skjer i rimelig tid.. Alle utbetalinger må 

godkjennes av leder. 

 

  

 

 

Sak 10: Skolering av elevrådet 

Mathilde holder et informativt foredrag over hva elevrådsrepresentantene er ment til å 

gjøre.  

 

Sak 11: Møtekritikk 

 Dårlig organisert – rotete 

 Klare måter på hvordan ting vedtas 

 Tale liste og slike formaliteter 

 Voteringsmåte 

 Tellekorps trenges ikke til alt Styret hadde litt for sterke medlemmer og lot ikke 

delegatene komme like mye til ordet som de burde ha gjort 

 Dikt skrivingen burde blitt informert om mye tidligere 

 Kjipt at regnskapet ble framskyndet 

 Kunne godt vært mer bruk av en talestol 

 De som ledet møtet burde ikke legge føringer i selve debatten – skille mellom 

votering og debatt 

 Burde hatt eksterne ordstyrere 

 Lit vel mange tilfeldige pauser 

 Tydeligere hva vi stemmer for og hva vi stemmer mot – det ble løst brukt 
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Med vennlig hilsen 

Sekretær 1 og 2 i elevrådet ved OKS 2017-03-10 

Alex Stenhagen og Norunn Krokeide 

sekretar1@elevradet.no 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar1@elevradet.no
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