
 
 
 

Elevrådsmøte 16. Januar 
 
Tilstede:   
1A:b     1B:b      1C:v     1D:t     1E:b     1F:t     1G:b    
2A:t     2B:t      2C:t     2D:-     2E:r     2F:-     2G:-  
3A:-     3B:b      3C:t     3D:b     3E:t     3F:t     3G:- 
 
Velkommen til nye representanter til 1G! 
Ellers vil jeg be alle om å oppfordre hverandre til å gå på møter. Snakk med tillitselevene i den 
andre klassen og minn på! Jeg skal prøve å sende ut en sms før møtene fra nå av. 
 
Referat: På sist møtereferat (10. jan) ble det skrevet på sak 9 at Katinka ble valgt til 
økonomiansvarlig. Dette beklages på det sterkeste, og er nå rettet opp til „sekretær“. Saken er 
tatt opp i elevrådet og en gransking av hvordan feilen oppstod pågår. 
Innkalling:  Godkjent. 
Dagsorden:  Legge til:  

6.1 Fagdager 
6.2 Tentamner i russetiden 
6.3 Prøveplaner 

 
1. Konstituering: 

Styret foreslår Abi som ordstyrer og Elise som referent. 
Vedtak: Vedtatt. 

 
2. Arbeidsutvalget 

Det er tre (eventuelt fire) utvalg. Det er:  
• Undervisningsutvalget 
• Rettighetsutvalget 
• Miljøutvalget 
Det fjerde er økonomiutvalget, men siden det allerede er nedsatt en lignende komité, blir det 
mest sannsynlig ikke nedsatt enda en slik. 
Det er begrensede antall plasser, men alle fra skolen kan stille til valg. Det er valg ved neste 
elevrådsmøte. 

 
3. Vårsymposiet 

Dette er årsmøtet til elevrådet ved Oslo katedralskole. Her skal vi gå gjennom vedtekter og 
arbeidsprogram. Vi drar onsdag 30. januar til torsdag 31. januar. Når på dagen vi drar, er ikke 
sikkert. Abi skal snakke med rektor om å dra etter midttimen, og vi vil komme hjem på torsdag 
ca klokken 15:00. Mer informasjon kommer. 
Vi skal på ”Blåhaughytta”, arrangementet er alkoholfritt og det kommer til å bli veldig, veldig 
hyggelig!  



 
 
 

 
3.1 Forberedende komiteer 

Det skal nedsettet to komiteer: vedtekts- og arbeidsprogramkomiteen. På grunn av liten tid til 
symposiet, er det blitt valgt komiteer allerede. Alle kan komme og være med på møtene og 
diskutere. 
Vedtektskomiteen:  Marit, Hjalmar og Andrea. 
Arbeidsprogramkomiteen: Emil, Katti, Christian og Mabroor.  
 
Kom gjerne med ideer og forslag på mail eller henvend deg direkte til komiteene.  

 
4. Retningslinjer 

Ved Emil. Retningslinjene til opplæring skal tas opp i klassene. Tillitspersonen i klassen skal 
sammen med læreren skrive et notat om hvordan miljø i klassen og skolen er. Det aller 
viktigste er at både lærer og tillitseleven underskriver notatet, så begge er enige. Punkt 4 og 6 er 
spesielt viktige å gå igjennom. Dersom det er mer spørsmål om dette, så snakk med Emil. Husk 
at dette er din PLIKT som tillitsvalgt! 

 
5. Maktspillet 

Ved Elise. Maktspillet er et seminar hvor du sitter med makten! Elevorganisasjonen inviterer 
til en helg hvor du skal leke Storting sammen med Akershus, Østfold og Vestfold. Det blir 
Maktspillet, masse sosialt, morsomme debatter og kos. Det er fra 25. – 27. januar og foregår 
på Engebråten skole. Påmelding skjer fortløpende på www.elev.no/oslo og det er en pris på 
100 kroner, men den blir betalt av skolen (eller elevrådet).  

 
6. Eventuelt. 
6.1 Fagdag 

Fagdagene faller alltid på onsdager, og dette gjør at man mister de samme timene hver gang. Det 
ønskes å spre dagene mer.  
Tiltak:  Dette blir tatt til rektor. 
 

6.2 Tentamner i russetiden 
Det er to Tryvann-treff i år for russen, og tentamenen faller på hver sin side av disse treffene. 
Det vil si at treffene er i en helg, og at det er tentamener både før og etter. Spørsmålet er om de 
kan flyttes. 
 Denne saken har vært oppe hos rektor, og svaret var et halvveis avvisende svar om at 
ledelsen ikke kan legge prøver og lignende etter hva som passer for russen. 
Tiltak:  Nye argumenter og synspunkter blir tatt tilbake rektor. 
 
 

6.3 Prøveplan 
Det skal være en prøveplan i alle klasserom. Dersom du mangler en så spør Katti. 
 



 
 
 
 
Ellers er det utsendt en mail med møteplan for elevrådene fremover.  
 

 
 

 
 
 


