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Elevrådsmøte onsdag 11.06.08. 
 
Oppmøte: 

1A: V. 1B: B. 1C: -. 1D: B. 1E: R. 1F: T. 1G: -. 
2A: V. 2B: T. 2C: B. 2D: T. 2E: -. 2F: T. 2G: -. 
3A: T. 3B: B. 3C: B. 3D: B. 3E: T. 3F: -. 3G: -. 

 
Sak 1: Konstituering 
Styret innstiller på Marit som ordstyrer og Katinka som referent. 

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkallelse: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent. 
 
Sak 2: Vanndispenser 
Elevrådet voterer over kjøp av en ny vanndispenser.  
Vedtak: Vedtatt. 
En vanndispenser er på vei.  
 
Sak 3: Oppsummering av lærerstreiken 
Innledning ved Stian. 
Flere var storfornøyde med Elevrådets innsats under streiken, mens andre syntes det var litt i 
overkant mye informasjon. Tredjeklassinger uttrykte misnøye over hvorledes ledelsen 
håndterte streiken, spesielt i forbindelse med eksamen. De av tredjeklassingene som 
gjennomførte eksamen under streiken, var derimot fornøyde med ledelsen, som personlig 
ringte hver av elevene det gjaldt.  
 
Sak 4: Oppsummering av Elevrådets arbeid så langt i år 
Innledning ved Marit. 
Elevrådet har gjort en god jobb med midtveisvurdering og i arbeidet med å forbedre elever og 
læreres kontakt seg i mellom. Informasjonsflyten har bedret seg, men noen klasser ønsker å 
vite mer konkret hva Elevrådet har gjort, og de ønsker at vi skal skryte mer av oss selv.  
 
Tidligere elevrådsleder, Espen, oppfordrer til å kjempe mot en kortere midttime og til å 
fortsette å ha det hyggelig.  
 
Sak 5: Eventuelt 
5.1 En klasse uttrykker at skapordningen på skolen er tungvint. Kan hver klasse ha en 

skapkvote, slik at alle kan få skap utenfor klasserommet sitt? I år ble det lang kø da 
skapene skulle leies. Espen tar skylden for dette, da han lot alle skolens elever kjøpe 
skap samtidig.  

5.2 Alle må ta ut ting av skapenes sine, samt ta av låser. Hvis ikke klippes låsene av.  
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5.3 Ugla mangler muligens en leder til neste år. Skal Elevrådet midlertidig ta over 
elevlaget? Ugla er en viktig del av Oslo katedralskoles historie, og mange vil oppleve 
det som uheldig dersom Ugla ikke lever videre.  

5.4 Neste skoleår vil det trolig bli flere åttendetimer på skolens elever, for at timeplanene 
skal gå opp.  

5.5 Guttedoen pusses opp i løpet av sommerferien, men vil ikke være ferdig før en eller to 
uker efter skolestart.  

5.6 Andreklassinger kan nu gjennomføre en evaluering av læringsmidler på Fronter, og 
den klassen med flest besvarelser får en kake.  

5.7 Skal Elevrådet ha en avslutning før sommeren? Eventuell informasjon om dette 
kommer senere.  


