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Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 

Vedtatt på Elevrådets årsmøte fredag 10. Mars. 2017.  

§ 1. Formål og drift 

1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske organ mellom hvert 

allmøte. Elevrådets hensikt er å fremme og ivareta elevenes interesser. 

1.2. Elevrådet drøfter saker som fremlegges av elevene, lærerorganisasjonene, rektor, Stiftelsen Oslo 

Katedralskole, driftsstyret eller andre. Elevrådet kan selv ta opp og legge frem saker for rektor og 

driftsstyret som de mener er av interesse for alle elevene. 

1.3. Elevrådet er partipolitisk uavhengig. 

1.4. Elevrådet forvalter elevrådets økonomiske midler, som skal benyttes til bl.a. å drifte elevrådet, 

elevrådsarbeid og støtte til elevengasjement ved Oslo katedralskole. 

  

§ 2. Definisjoner  

2.1. Vedtektene er elevrådets grunndokument. Alle dokumenter må være i samsvar med vedtektene. 

2.2. I disse vedtektene menes med: 

 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. 

 

§ 3. Elevrådsstyret 
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3.1. Styret forbereder saker for elevrådet, behandler post og fungerer som elevrådets administrative 

organ mellom elevrådsmøtene. Haste- og småsaker kan behandles av elevrådsstyret direkte, såfremt 

elevrådet blir informert om saksgangen i ettertid. 

3.2. Elevrådsstyret består av leder, nestleder, to sekretærer, miljø-, rettighets- og undervisnings-, 

informasjons- og økonomiansvarlig. 

3.3. Elevrådsstyret har tale-, forslags-, møte- og stemmerett på elevrådsstyremøtene. 

Styremedlemmene innehar vervet i ett år 

3.4. Elevenes representanter og vararepresentanter i Driftsstyret har tale-, forslags- og møterett på 

elevrådsstyremøtene. 

3.5. Elevrådsstyret skal koordinere elevrådets virksomheter med andre organer på skolen. 

3.6. Ingen i elevrådsstyret kan ha to styreverv samtidig eller være tillitsvalgt/vararepresentant for 

klassen sin. 

3.7. Ved langvarig sykdom eller andre personlige årsaker, kan elevrådet velge en stedfortreder for det 

aktuelle styremedlemmet i en periode på seks uker. Varer sykdommen/årsaken til fraværet til 

styremedlemmet mer enn seks uker, må det gjennomføres nytt valg av stedfortreder ved alminnelig 

flertall. Hvis leder havner i samme situasjon, tar nestleder over, og en ny nestleder velges av elevrådet 

ved alminnelig flertall. 

 

§ 4. Uravstemning 

4.1. Elevrådet skal innkalle til uravstemning når ⅕ av skolens elever ønsker det. Uravstemningen 

vedtas enten ved simpelt flertall i elevrådet, eller ved at uravstemningen er vedtektsfestet. 

4.2. Elevrådet skal i forkant av en uravstemning legge til rette for at elevene skal kunne debattere over 

temaet som det skal stemmes over. 

4.3.  Elevrådet er bundet av vedtak fattet ved uravstemning når mer enn halvparten av skolens elever 

er til stede og avgir stemme. 

4.4 Elevrådsstyret skal koordinere elevrådets virksomheter med andre organer på skolen. 
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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 

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 

 

  

§ 5. Elevrådsmøtene 

5.1. 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. 

5.2. Elevrådsstyret har tale-, forslags- og møterett på elevrådsstyremøtene. Elevrådsleder har 

stemmerett på vegne av hele styret. Styremedlemmene innehar vervet i ett år. Elevrådsleder stemmer 

på vegne av elevrådsstyret og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Om tillitsvalgt fra en klasse ikke 

er til stede på elevrådsmøtet, får vararepresentanten fra samme klasse automatisk stemmerett. 

Elevrådsnestleder får på samme måte stemmerett om elevrådsleder ikke er til stede. 

5.3. Om både den tillitsvalgte og vararepresentanten fra en klasse melder forfall, kan de overdra 

stemmeretten til en annen elev i klassen. Denne eleven kan ikke inneha et verv i elevrådsstyret. 

5.4. Elevrådet kan vedta at saker først skal behandles i klassene, og deretter videreføres til elevrådet. 

5.5. Elevrådet fatter vedtak i saker gjennom avstemning. Saker uten motstridende forslag, blir avgjort 

med alminnelig flertall og passiv stemmegivning. I saker med motstridene forslag, blir det mest og 

minst ytterliggående forslaget satt opp mot hverandre og avgjort ved alminnelig flertall, slik at 

forslaget som taper, har falt. 

5.6. Elevrådet er kun vedtaksdyktig når halvparten eller flere av de stemmeberettigede er til stede. 

Dette gjelder på alle typer møter. 

  

§ 6. Årlige arrangementer 
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6.1. Årsmøtet, eller vintersymposiet, avholdes senest seks uker etter at nytt elevrådsstyre er valgt. På 

årsmøtet har elevrådsstyret, tillitsvalgte, vararepresentanter, avtroppende elevrådsstyre og 

driftsstyrerepresentanter møte-, tale- og forslagsrett. De tillitsvalgte og elevrådsleder, på vegne av 

elevrådsstyret, har stemmerett.  Årsmøtet kan åpne for at andre òg har møte-, tale- og forslagsrett. 

6.2. På årsmøtet skal elevrådet vedta vedtekter, arbeidsprogram og budsjett, godkjenne regnskap og 

skolere Elevrådet. 

6.3. Det skal innkalles til årsmøte senest to uker før det avholdes. Referatet fra møtet skal publiseres 

på nettsiden senest tre uker etter at møtet er avsluttet. 

6.4. I forkant av årsmøtet skal det nedsettes en forberedende komite som skal arbeide med 

grunndokumentene som skal vedtas. Den forberedende komiteen skal komme med forslag til 

grunndokumentene hvis dette anses som nødvendig. 

6.5. På årsmøtet skal elevrådsstyret redegjøre for den økonomiske og politiske situasjonen i elevrådet. 

6.6. Ved starten av året skal elevrådsstyret arrangere elevrådsskolering for alle de nye representantene. 

  

§ 7. Grunndokumenter 

7.1. Elevrådets grunndokumenter er arbeidsprogram, vedtekter og budsjett. 

7.2. Ved særlige behov kan vedtekter endres i et ekstraordinært årsmøte, hvor vanlige retningslinjer 

for årsmøter er gjeldende. 

7.3. Det må ved vedtak av vedtekter være 2/3 flertall, der bare stemmene for og mot teller. I tillegg må 

halvparten eller flere av de stemmeberettigede være for forslaget. 

7.4. Arbeidsprogram og budsjett vedtas med absolutt flertall. 

7.5. Vedtektene trer i kraft ved avslutningen av møtet de ble vedtatt på. Vedtekter kan bli vedtatt med 

umiddelbar virkning om årsmøtet ønsker det. Vedtektsendringer som omfatter sammensetningen i 

elevrådet eller elevrådsstyret, trer i kraft ved starten av neste semester. 

7.6. Dokumentet med endrede vedtekter skal offentliggjøres senest én uke etter endring. Dette skal 

offentliggjøres på hjemmesiden og sendes ut på mail til elevrådsrepresentantene. 
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§ 8. Kontrollkomite 

8.1. Kontrollkomitéen skal sørge for at elevrådet følger egne grunndokumenter. 

8.2. Kontrollkomitéen består av enten tre (3) eller fem (5) medlemmer. Blant disse skal én være valgt 

til å være leder. 

8.3. Kontrollkomitéen skal delta på alle elevrådets møter og gå gjennom elevrådets arbeid. 

 

§ 9. Valg 

9.1. De tillitsvalgte og vararepresentantene velges ved demokratisk avstemning i hver enkelt klasse når 

2/3 av klassens elever er til stede ved en avtalt tid. Valget vinnes med simpelt flertall. På begynnelsen 

av skoleåret må dette skje innen en frist satt av elevrådsstyret. Dersom det kun er én kandidat som 

stiller, vinner kandidaten på akklamasjon og videre valg gjennomføres for å velge en vararepresentant. 

9.2. Elevene velger elevrådsleder og nestleder ved uravstemning i desember. Alle elever ved skolen 

kan stille. De som stiller, kan få vite stemmefordelingen i etterkant av valget. Tiden mellom 

styrevalget i januar og årsmøtet fungerer som en overlappingsperiode mellom det gamle og det nye 

styret. I overlappingsperioden bør både avtroppende og påtroppende styre komme på styremøtene. 

9.3. Ved personvalg av styremedlemmer må en kandidat få absolutt flertall for å vinne valget. Er det 

mer enn to kandidater ved hvert av disse valgene, skal prioritert stemmegivning benyttes. 

9.4. Ved stemmelikhet i personvalg skal det holdes omvalg. Hvis det på ny blir stemmelikhet har 

elevrådsleder dobbeltstemme. 

9.5. Elevrådet velger en sekretær ved skoleårets start. Den andre sekretæren, samt miljø-, rettighets- og 

undervisnings, informasjons- og økonomiansvarlig, velges etter jul. Hvis det er nødvendig for at 

valgprosessen skal bli god nok, skal det settes av to elevrådsmøter til valg av styre. En god valgprosess 

kjennetegnes ved at det er satt av tid til at hver av kandidatene holder en valgtale på et antall minutter 

satt av det avtroppende elevrådsstyret, at det er satt av tid til spørsmålsstilling til kandidatene, og at det 

foregår skriftlig stemmegivning. 

9.6. Elevrådsstyret kan innstille til valg av komiteer nedsatt av elevrådet. 
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9.7. En uravstemning skal avholdes ved valg av bistandsprosjekt i henhold til § 4. Valget avholdes 

etter utløpt kontrakt for forrige prosjekt. Kontrakten må fornyes ved uravstemning minst hvert tredje 

år, dersom kontraktsperioden er lengre. 

9.8. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig og hemmelig valg.  

 

§ 10. Den tillitsvalgte 

10.1. Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom elevrådet og klassen, og ta opp saker i elevrådet 

fra klassen. Når saker har blitt behandlet i klassene, er de tillitsvalgte bundet av klassenes mening. 

10.2. 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. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt er for lavt. 

10.3. Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalg eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en 

ny tillitsvalgt, må klassens vararepresentant gi beskjed til elevrådsstyret. 

10.4. Den tillitsvalgte har ansvaret for å avholde og lede klassens time. 

10.5. Dersom tillitsvalgte ikke er til stede, er vara å regne som tillitsvalgt i denne tiden. 

10.6. Hvis fraværet til en tillitsvalgt overstiger tre elevrådsmøter på rad, og klassen ikke blir 

representert av vararepresentanten på disse møtene, vil vedkommende få varsel. 

 

§ 11. Representasjon 

11.1. I Driftsstyret skal det sitte to elevrepresentanter, med tre rangerte vararepresentanter. Det skal, så 

langt det lar seg gjøre, sørges for at 1. og 2. vararepresentanten går i andreklasse og 3. 

vararepresentanten i førsteklasse. Representantene velges ved skoleårets begynnelse. 

11.3. Elevrådet velger en representanter til Oslo katedralskoles venner ved skoleårets begynnelse. 

Representanten må være fra Elevrådet. 

11.4. Elevenes representanter i Driftsstyret, Stiftelsesstyret og Oslo katedralskoles venner har ansvar 

for at aktuelle saker fra disse organene tas opp i elevrådet. 
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§ 12. Mistillitsforslag 

12.1. Hvis et styremedlem ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en 

upassende oppførsel, kan elevrådsstyret, eller minst tre representanter stille til mistillitsforslag. 

12.2. Mistillitsforslag mot et styremedlem (med unntak av leder og nestleder) skal vedtas ved 

alminnelig flertall av elevrådet og stemmegivningen skal foregå skriftlig ved et ordinært elevrådsmøte. 

12.3. Før et mistillitsforslag skal det utredes en skriftlig advarsel der den som blir stilt mistillitsforslag 

og elevrådsleder/nestleder skriver under. 

12.4. Mistillitsforslag mot leder og/eller nestleder av elevrådet skal foregå ved skriftlig stemmegivning 

på et allmøte. Dersom forslaget trer i kraft skal det i løpet av en måned innkalles til nytt allmøte hvor 

det skal foregå nytt valg av leder/nestleder. 

   

§ 13. Annet 

13.1. Elevene skal minst hvert tredje skoleår få mulighet til å velge om skolen kollektivt skal være 

medlem av Elevorganisasjonen. 

13.2. Elevrådet skal godkjenne overføring av større pengesummer i forkant av arrangementene der 

pengene brukes. 

13.3. Elevrådsstyret kan bruke inntil 500 kr fire ganger i året uten av pengesummer trenger å bli 

godkjent på et elevrådsmøte i forkant. For summer under 100 kr gjelder ikke denne begrensningen. 

Ved begge tilfeller må elevrådet informeres om pengebruken ved neste elevrådsmøte. 

13.4. Personer med styreverv skal kunne gå ut av klassens time om det er ønsket av klassen eller 

personen med styreverv. 

13.5. Elevrådsstyret kan gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene. 


