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Elevrådsmøte onsdag 13.02.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkalling: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Oppsummering og evaluering av midtveisvurderingen 
Klassenes representanter oppsummerte klassenes evalueringer av midtveisvurderingen. 
Elevrådsstyre tar med seg tilbakemeldingene videre.  
 
Sak 3: Endring i ordensreglementet til punktet om røking i skolegården 
Skal Elevrådet ta stilling til endring i ordensreglementet om røyking i skolegården? Det er 
tilsynelatende delte meninger mellom elevene, og det må tas en beslutning om hva som skal 
gjøres fra elevenes side før neste driftstyremøte. Elevrådsstyret tar en avgjørelse på dette på 
neste styremøte.   
 
Sak 4: Uravstemning om EO-medlemskap 
Torsdag 14. februar i andre time skal en uravstemning avholdes. Det er viktig at alle elever 
møter opp. EO vil være representert, og muligens EHF.  
 
Sak 5: Papirpengesøknad fra Årboken 
Presentasjon av søknaden ved årbokkomitéen. Pengene søkes for å kunne redusere prisen på 
årboken, og summen årboken ønsker er 9000 kr, slik at prisen kan reduseres med om lag 30 
kr.  
 
Sak 6: Valg av observatør til 3. elevforsamling 
27. til 28. februar er det 3. elevforsamling i EO, hvor det skal forberedes til elevtinget. Katti, 
Kristin og Hanna skal være med som observatører.  
 
Sak 7: Eventuelt 
Eventuelt frafaller grunnet tidsmangel.  
 
Flere av klassene rapporterer om at en midtveisvurdering har uteblitt i flere fag, og der 
midtveisvurderingen ble gjennomført, var det ofte i en muntlig variant, og ikke alltid anonym. 
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Et fastsatt spørsmålsskjema ble foreslått, noe som også kan gjøre at variasjonene mellom 
midtveisvurderingene blir mindre. Et annet gjennomgående problem, var at det i 
kontaktlærernes fag hendte at den psykososiale og den faglige midtveisvurderingen ble slått 
sammen. Mange klasser bemerket at de ikke kunne se resultatene av vurderingen, og at 
elevenes ønsker ble oversett. Andre klasser mente at årsaken til at man ikke kunne se 
resultater ennu, var fordi evalueringen av midtveisvurderingen ble gjennomført på et for tidlig 
tidspunkt. Noen lærere har eftersigende en negativ innstilling til midtveisvurderingen.  
 
 
 
 
 


