Styremøte 14/3 2008
Sak 1: Endringsforslag til vedtektene?
Ragnhild synes ikke at det ikke bør være festet at det skal være miljøansvarlig som velges til
AMU (arbeidsmiljøutvalget). Det bør festes at undervisningsansvarlig samt en fra hvert trinn
velges inn i SG (Samarbeidsgruppen). Hverken Emil eller Ragnhild kommer til å skrive
endringsforslag til vedtektene.
Sak 2: Informasjonsflyten
Stian har gått rett inn i jobben og hjemmesiden kattaelev.com er i full oppussning! Han må bli
admin på Facebook-gruppen (Andrea eller Abi må sørge for dette).
2.1 Nyhetsbrevet
Informasjonsansvarlig bør ha et eget utvalg (Aksjonsgruppen) som blant annet skal jobbe med
nyhetsbrevet. Elise sitter allerede i denne, men vi må rekruttere på neste møte. Nyhetsbrevet
skal komme ut før mars er omme. Målet er å få ut et nyhetsbrev i hver måned.
"FOK deg!" er forslag til en artikkel (se sak 6).
ALLE I STYRET SKAL SVARE PÅ ELISES MAIL FØR TIRSDAG!
Sak 3: Guttedoen
Til våren skjer det endelig: guttedoen skal pusses opp! Elevrådet må passe på å få gjennom
denne saken, da det er en svært viktig sak for skolens bærere av x og y kromosomer (også kalt
gutter).
Sak 4: Leksehjelp aka "Jasså Julia"
Stian skal snakke med Julia Kagge om leksehjelp for 3. klasse. Det kan ikke skje noe før neste
år grunnet DS budsjettet, men elevrådsstyret synes det var flott at det ble gjennomført
"leksehjelp dager" i språk i helgen som var.
Sak 5: UBM
Marit og Elise skal på UBM sammen – det kommer til å bli flott. Da må de ha med politisk
plattform og ta opp utenlandsreiser. Stian kan snakke med dem om hva som skjer, siden han
har vært der før. Dette blir gøy!
Sak 6: FOK
Foreløpig oppsummering av karakternivå før heldagsprøvene.
FOK er blitt utsatt pga saken om tillitsvalgte i fagklassene. Derfor blir hele saken utsatt til SG
har tatt det opp.
Sak 7: Eventuelt
7.1 AFP (Avtalefestet pensjonsordning)
Spørsmål om elevrådet skal støtte lærerne dersom de går ut i streik. Siden det står i
arbeidsprogrammet at vi skal bli mer aksjonistiske, er dette ønskelig. Vi tar ikke opp saken før
det har blitt satt en frist.
7.2 Up-to-date
Stian gjorde en vedtektsendring på nett for at de skal stemme med hva vi vedtok på årsmøtet.
7.3 Miljøfyrtårn
Det er vanskelig å gjøre noe med saken, uten Julia Kagge og hun har vært ganske opptatt.

