
 
 

Elevrådsstyremøte fredag 18.01.08. 
 
Tilstede: 
 

Elevrådsleder, Abi: tilstede  
Elevrådsnestleder, Marit: tilstede  
Rettighetsansvarlig, Katti: tilstede 
Undervisningsansvarlig, Emil: tilstede  
Miljøansvarlig, Ragnhild: tilstede  
Informasjonsansvarlig, Andrea: tilstede 
Økonomiansvarlig, Armin: tilstede 
Sekretær, Elise: tilstede 
Sekretær, Katinka: tilstede 
 

Referent: 
Katinka 

 
Sak 1: Vintersymposium 
Kunne det være mulig å få med en ordstyrer fra Elevorganisasjonen? Hvem skal lede 
formøtet? Det må søkes om lov til å dra efter midttimen onsdag 30. januar. Før det søkes 
burde et forslag til dagsorden settes opp. Hytten er bestilt.  
 
Sak 2: Forberedende komiteer 
Ved sist elevrådsmøte ble forberedende komiteer delvis valgt, da det ble bestemt at tiden er 
for knapp til å vente en ekstra uke med å begynne arbeidet. Ved neste elevrådsmøtet skal 
komiteene settes ferdig, og de som stilte til styrevalg i elevrådet bør informeres om dette.  
 
Sak 3: Elevorganisasjonen, uravstemning 
Det er flere år siden sist skolen gjennomførte en uravstemning om hvorvidt skolen fortsatt 
ønsker å være medlem av Elevorganisasjonen. For at en slik avstemning kan bli gjennomført, 
må minst halvparten av skolens elever være tilstede. En majoritet på 2/3 kreves for å melde 
seg ut av organisasjonen. Elevrådsstyret foreslår å holde avstemningen i tredje time den 11. 
februar.  
 
Sak 4: Temperaturmåling i klasserommet 
Riktige temperaturer i klasserommene er viktig for undervisningen, og derfor ønsker styret å 
sette i gang en temperaturmåling i klasserommene. Termometer må innkjøpes, kan 
kostnadene bli dekket av et fond? 
 
Sak 5: Efterslep fra fjoråret 
Mange saker ble i 2007 foreslått gjennomført, men ble aldri gjort noe med. Elevrådsstyret ble 
enige om å se nærmere på disse sakene så raskt som mulig.  
 
Sak 6: Eventuelt 



 
 
6.1: Miljøfyrtårn 
Orientering ved Ragnhild om miljøfyrtårn på neste elevrådsmøte, onsdag 23. januar.  
 
6.2: Fravær 
Hvorfor står det i skolens ordensreglement at elever ved skolen kun kan ha ti dokumenterte 
fraværsdager, når det i opplæringsloven står at elever kan ha fjorten fraværsdager av samme 
slag? Emil skal viderebringe saken til SG (Samarbeidsgruppen).  
 
6.3: Midtveisvurdering 
Oppfølging av midtveisvurdering er viktig. Alle klasser skal ha hatt midtveisvurdering innen 
1. februar. Et dokument som omhandler gjennomføring av midtveisvurdering ble foreslått 
hengt opp på elevrådstavlen og lagt ut på nettet.  
 
6.4: Oppdateringer 
Både nettsiden og ulike lister krever oppdatering. Mye informasjon er gammel. Sekretærer og 
informasjonsansvarlig bes rydde opp.  
 
6.5: Dritstyremøte 
Orientering ved Agnes om driftstyremøte førstkommende onsdag. Orienteringen vil foregå på 
elevrådsmøtet tidligere samme dag.  
 


