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Non scholae sed vitae discimus. 

Referat fra styremøtet 
10/8 2008 

Referent: Katinka 
 

1. Tillitsvalgsmappe 
Tillitsvalgtsmappene (TIM) skal inneholde: 

Innholdsfortegnelse 
Innledning 
Historie 
Årets sider + terminliste 
Elevrådets oppbygning 
Organisasjonskart 
Styrevervbeskrivelse 
Om EO 
Møtekultur 
Klassens 20 minutter 
Vedlegg 
 Grunndokumenter m/forklaring 

   Ordliste 
TIM skal være en ringperm som deles ut til de tillitsvalgte, og som ved skoleårets 
slutt samles inn igjen. Mappene skal være klare til det første elevrådsmøtet, og 
fristen for å sende inn tekstene er onsdag 20. august. Sakene sendes til Stian. Det 
kan være nødvendig å gå til anskaffelse av en hullemaskin.  

 
2. Fadderordning 

Skoleårets første uke bringer med seg fadderordning for de nye førsteklassene. 
Med utgangspunkt i fjorårets ordning følger en oversikt over programmet for uken: 

Tirsdag:  Førsteklassingene møter fadderne sine, og går tur i nærmiljøet i 
mindre grupper. 

Onsdag:  Leker. 
Torsdag:  Elevlagspresentasjon. 
Fredag:  Rebus. 

 
Elevrådet er villige til å påta seg ansvaret for å arrangere elevlagspresentasjonen i 
år, da Ugla, som tidligere har tatt seg av dette, ikke er i aktivitet for øyeblikket.   

 
Erfaring viser at rebusen bør ha bemannede poster. 

 
3. Enkelte punkter på arbeidsprogrammet 

3.1 Elevrådet skal arbeide for å opprettholde tilbudet om de særegne fagene 
skolen tilbyr, dvs. latin, russisk, aktivitetslære, visuelle kunstfag og musikk 
i perspektiv. Sprogene er allerede i en særstilling, da de to fagene har en 
vesentlig lavere nedre grense for antall elever i en klasse enn andre fag. Til 
tross for dette var nedgangen i antall russiskelever så stor fra skoleåret 
2006/2007 til 2007/2008, at det fortsatt er rom for bekymring. Med 
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utgangspunkt i at elever som velger latin eller russisk i førsteklasse, stort 
sett får fem skoletimer mer i uken enn sine medelever, kan det være grunn 
til å tro at dersom elever kan velge russisk og latin istedenfor de andre 
fremmedsprogene fransk, spansk og tysk, vil flere ha lettere for å velge de 
førstnevnte sprogene. Dette er mulig også idag, men elevrådsstyret er ikke 
videre fornøyd med tydeliggjøringen av dette tilbudet.  

 
De tre resterende fagene Elevrådet skal arbeide for å opprettholde, har ikke 
den samme nedre grensen for antall elever i en klasse som latin og russisk. 
For aktivitetslærefagets del, såvel som visuelle kunstfag, ser ikke dette ut til 
å være et stort problem, da begge disse fagene settes opp til høsten. Musikk 
i perspektiv, derimot, vil med stor sannsynlighet ikke tilbys det kommende 
skoleåret. Skolens kantor er forøvrig den eneste læreren på skolen med 
kompetanse til å undervise i dette faget, og da han går av med pensjon om 
få år, er det relevant å vite om rektor har planer om å ansette en ny lærer 
som kan undervise i musikk i perspektiv.  

3.2 Undervisningsansvarlig tok før sommeren en tur innom andreklassene for å 
høre hvorledes det ligger an i forhold til særemnet, og for å passe på at det 
ikke kommer uforberedt på noen av elevene når skoleåret begynner igjen 
og oppgaven nærmer seg.  

3.3 Et av punktene på arbeidsprogrammet taler om forbedring av 
helsetjenesten. Styret ser på det som et stort problem at elevene vet lite om 
helsetjenesten, og at få vet hvem helsesøster er. Helsesøster har dessuten 
lunsj i fellesskap med skolens lærere, og er derfor ikke tilgjengelig i 
midttimen. Er det mulig å få helsesøster til å være tilgjengelig for eksempel 
halve midttimen, slik at elevene kan avtale timer med henne i denne tiden? 

3.4 Miljøfyrtårn er et punkt ledelsen tilsynelatende engasjerer seg svært lite for. 
Det som gjenstår er å skrive søknaden. 

3.5 ”Hemmelig venn”-punktet utsettes til november.  
3.6 Skolens slagord skal fremheves. Å inkludere det i Elevrådets referater og 

innkallelser ble foreslått.  
 
4. OD og ID 

4.1 Operasjon Dagsverk (OD) er en del av Elevrådet, men har i den senere 
tiden blitt mer som et selvstendig elevlag, og komitéen utnevner OD-
ansvarlig selv. Dette er egentlig Elevrådets oppgave, og Elevrådet vil derfor 
påny påta seg dette ansvaret.  

4.2 OD-komitéen og ID-komitéen var ikke den samme ifjor, heller ikke de 
ansvarlige for komitéene. I utgangspunktet skal ikke Elevrådet utnevne ID-
ansvarlig.  

4.3 Oslo katedralskole har ikke hatt noen offisiell læreransvarlig, noe fjorårets 
OD-ansvarlig ikke vil anbefale for året som kommer.  

4.4 Bør det avholdes en avstemning om hvorvidt Elevrådet ønsker å være med 
på Operasjon Dagsverk? 

 
5. Eventuelt 
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5.1 Elevrådet bør fortsatt tilby prøveplaner til klassene, og dette må tas hånd 
om raskt efter skolestart. 

5.2 Elevrådsstyret skal ifølge arbeidsprogrammet presentere seg for klassene, 
og vil legge størst vekt på førsteklassene.  

5.3 Så tidlig som mulig bør det gjennomføres en skolering av tillitsvalgte. 
Elevrådsstyret ønsker å benytte seg av en skoletime eller to til 
gjennomførelsen av dette.  

5.4 Dokumentet Elevrådet vedtok om kontaktelevordningen har ennu ikke blitt 
behandlet av SG.  

 


