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Elevrådsmøte onsdag 02.04.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Merknad: Datoene for UBM var ikke korrekte. UBM avholdes 3., 8. og 17. april. 
Innkalling: 

Merknad: Et diskusjonsnotat til sak 6 ble ikke distribuert. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Kontaktelevordningen 
Orientering ved Marit. 
Efter et møte med rektor, kom det frem at forslaget om å gjennomføre en hurtig prøveordning 
før FOK ikke er mulig, da saken er nødt til å godkjennes av flere parter først. Det vil bli en 
lang prosess, og antagelig vil ikke en prøveordning kunne bli satt igang før i høst. Dette 
skyldes også det faktum at efter at FOK blir gjennomført, vil det være lite behov for en slik 
ordning.  
 
Sak 3: Foreløpig oppsummering av karakternivå (FOK) 
Orientering ved Marit. 
Rektor har meldt fra til lærerne om at FOK skal gjennomføres snarest. Uten 
fagklassetillitsvalgte må elevene ta ansvar for at dette faktisk skjer, og alle tillitsvalgte bes 
melde fra om dette i klassene. FOK skal gjennomføres i alle fag.  
 
Sak 4: UBM 
Innledning ved Marit.  
Klassene melder om at skolebevis, utenlandsreiser, åpne svømmehaller og studentrabatt på t-
banen er viktige saker for dem. Å minske fravær og frafall er også relevant.  
 
Sak 5: Informasjon fra Driftstyret 
Orientering ved Kristin. 
5.1 Utenlandsreiser. Det har blitt gått bort i fra det nye forslaget som tilsier at 

utenlandsreiser ikke kan gjennomføres. Man ønsker fortsatt at skolen skal være gratis 
for alle, men utenlandsreiser skal tillates dersom et alternativ kan presenteres for de 
elevene som ikke har muligheten til å reise. Utenlandsreiser er viktig for sprogfagene, 
som er spesielt utsatte fag.  

5.2 Det er ikke lenger tillatt for en lærer å kaste en elev ut av timen.  
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5.3 Fra og med høsten av er det ikke tillatt å røyke på skolens område. Dette inkluderer 
skolegården, fortauet m. m.  

 
Sak 6: Årsmøte i EO Oslo 
Orientering ved Marit. Utdeling av diskusjonsnotat. 
Tillitsvalgte bes informere elevene om at det fortsatt er mulig å stille til valg i EO Oslo, 
dersom man kontakter valgkomitéen i Oslo EO.  
 
Saker Elevrådsstyret forslår at elevene ved Oslo katedralskole skal ta stilling til i forbindelse 
med årsmøtet er  

a. Hvordan bør minoritetssproglige integreres i Osloskolen? 
b. Hvordan fungerer dagens vurderingssystem? Er mappevurdering et alternativ? 
c. Skal det innføres et felles regelverk for føring av anmerkninger og fravær? 

Tillitsvalgte bes òg informere om EO Oslos politiske prioriteringer det siste året, samt hva 
elevene ønsker som det kommende årets prioriteringer.  
 
Sak 7: Eventuelt 
7.1 Driftstyret var positivt innstilt til saken om ringing i femminuttersfriminuttet mellom 

sjette og syvende time. Det bes undersøkt om elever og lærere skal være på plass i 
klasserommet idèt det ringer. 

7.2  Årets OD-prosjekt, ”13 år og gifteklar? - Sjef i eget liv,” går til ungdom i Bangladesh. 
Hanna i 1C er med i Distriktskomitéen i OD, og eventuelle spørsmål kan rettes til 
henne.  

7.3 1E efterlyser et nytt kart i klasserommet, da kartet er fra 1986. Også 3Bs klasserom 
viste seg på møte å ha et kart fra 80-tallet.   


