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1. Klassenes time 
Kritikken styret mottok under klassens time på symposiet, var blant annet at 
elevrådsmøtene til tider kan bli ineffektive. Det ble også nevnt at Elevrådet kan bli mer 
synlige. Styret ønsker kritikken velkommen og tar den til etterretning.  
 

2. Arbeidsprogram og vedtekter 
Efter symposiet må arbeidsprogrammet og vedtektene renskrives, noe som allerede er i 
full sving. Når arbeidet er fullført, bør resultatet presenteres, for eksempel på 
elevrådstavlen og i en e-mail som eventuelt kan sendes til alle skolens elever.  
 

3. Allmøtet 
11. februar er det uravstemning. Før allmøtet må det informeres, både om møtet og om 
EO og alternativer til EO. Plakater, stand og brosjyrer/lapper ble foreslått. På allmøtet 
informerer Abi og Marit om konsekvenser som følger hvis elevene velger å forlate 
EO. På neste elevrådsmøte informeres det om uravstemning.  
 

4. Påmelding til elevting 
Elevtinget nærmer seg. Elevrådet må sende en delegat, Abi, og en observatør. Styret 
mener at observatørrollen deles i to, og at en av observatørene bør være et 
styremedlem. Styret innstiller på Marit. Den andre observatøren velges på neste 
elevrådsmøte.  
 

5. Midtveisvurdering 
I arbeidsprogrammet er det bestemt at midtveisvurdering skal følges opp, og hvorledes 
det skal gjøres er ennu uvisst. Eventuelt kan et simpelt ”kryss av”-skjema benyttes, og 
statistikker kan utarbeides.  
 

6. Informasjon 
Et nyhetsbrev skal ifølge arbeidsprogrammet sendes ut, og det er viktig at det blir 
interessant for allmennheten å lese. Det kan legges ut på nettsiden, i en link på Fronter 
og kan sendes på e-mail. Nyhetsbrevet blir en sak på neste elevrådsmøte.  
Et arbeidsutvalg for informasjon skal nedsettes på neste elevrådsmøte, og kan fylles 
opp ytterligere også efter møtet.  
Elevrådstavlen er lite synlig, og det må gjøres noe med. Overskrift og/eller logo bør 
henges opp.  
 

7. Retningslinjer for opplæring 
Emil og Katti skal gå rundt i klassene og informere om retningslinjer for opplæringen.  

 


