
 
 

Elevrådsmøte onsdag 23.01.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkalling: 

Merknad: En calling-melding ble ikke sendt ut.  
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Miljøfyrtårn 
Informering om miljøfyrtårn-prosjekt ved Ragnhild.  
Miljøfyrtårn er et prosjekt som skal sette fokus på miljø og miljøvennlige bedrifter. Alle 
skoler og større bedrifter skal gjennomføre en miljøanalyse, og derefter komme med tre 
konkrete tiltak til hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. En rapport skal skrives og 
godkjennes, før skolen kan bli et miljøfyrtårn. Det skal i denne anledning velges en 
miljøgruppe hvor blant annet Julia Kagge, vaktmester og elevrepresentanter skal sitte. Er du 
interessert, ta kontakt med Ragnhild (2C).  
 
Sak 3: Driftstyremøte 
Orientering ved driftstyrerepresentant, Agnes, om sakene som ble tatt opp på driftstyremøtet 
onsdag efter elevrådsmøtet. 
En strategisk plan for 2008 til 2011 var blant sakene som skulle tas opp. Denne planen er 
svært omfattende, og bestemmer hva skolen skal fokusere på i årene fremover. Skolens 
budsjett var også på sakslisten. Driftstyrerepresentanten spurte tilstedeværende om eventuelle 
innspill, og oppfordret til kontakt før møtet. 
 
Sak 4: Praktisk informasjon om vintersymposiet 
Vintersymposium: Onsdag 30. – torsdag 31. januar. 
Oppmøte under engelen klokken 12.00. Symposiet finner sted på Blåhaug-hytten. Husk å ta 
med sovepose. Elevrådsrepresentanter må informere klassene sine om symposiet så fort som 
mulig, slik at alle elever kan få muligheten til å komme med innspill om sakene som skal 
gjennomgås. Elevrådsstyret anbefaler på det sterkeste å ha ”klassens kvarter” så tidlig som 
mulig neste uke (uke fem). Det at alle klasser er representert på symposiet er viktig. Hvis ikke 
tillitsvalgt eller vara kan stille, må en representant velges.  
 
Sak 5: Nedsettelse av arbeidsutvalg 



 
 
Tre arbeidsutvalg ble nedsatt. Arbeidsutvalget for rettigheter består nu av Caroline (1F), 
Hanna (1C) og Marte (1B). Leder for utvalget er rettighetsansvarlig, Katti. Arbeidsutvalget 
for miljø er Andrea (1A), Thea (1A), Max (2D) og Linda (3A), og utvalget er ledet av 
miljøansvarlig, Ragnhild. Arbeidsutvalget for undervisning består av Linda (3A), Snøfrid 
(3A), Ingrid (2A) og Kristbjörg. Emil, undervisningsansvarlig, leder gruppen.  
 
Sak 6: Supplering av forberedende komité for vedtekter 
Espen Dahl Hjort ble foreslått som leder for komiteen, men var selv ikke tilstede på møtet. 
Tillitsvalgte oppfordres til å lese elevrådets vedtekter, og hvis ønskelig kan forslag til 
vedtektsendringer sendes på mail til Marit før symposiet: marit.hjort@gmail.com  
 
Sak 7: Supplering av forberedende komité for arbeidsprogram 
Abi er nu med i komiteen for arbeidsprogram.  
 
Sak 8: Eventuelt 
8.1: Styremail 
En felles styremail ble foreslått.  
 
 
 
 


