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Elevrådsmøte onsdag 26.03.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Merknad: Datoen på referatet var ikke korrekt.  
Innkalling: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Oppussing av guttedoen 
Orientering ved Abi.  
Ifølge pålitelige kilder er det med stor sannsynlighet at en oppussing av guttedoen vil være å 
se allerede denne våren.  
 
Sak 3: Saker til Ungdommens bystyremøte (UBM) 
Innledning ved Marit.  
UBM blir avholdt 3., 7. og 17. april, og våre representanter er Marit og Elise, som begge ble 
valgt på forrige elevrådsmøte. En av sakene Elevrådet ved Oslo katedralskole plikter seg til å 
ta opp gjennom arbeidsprogrammet er saken om penger til utenlandsreiser. En annen sak som 
ble foreslått, var felles standard for skolebevis, da skolebevisene elevene ved skolen tildeles 
til tider ikke regnes som gyldige.  
Dersom det er flere saker fra klassene, kan disse tas opp på neste elevrådsmøte.  
 
Sak 4: Leksehjelp for 3. klasse 
Innledning ved Stian.  
I debatten kom det frem at leksehjelp benyttes relativt lite blant 1. og 2. klassene, og noen 
klasser uttrykte at de ikke visste mye om leksehjelptilbudet idag. Det ble nevnt at det finnes 
diverse andre leksehjelptilbud, også for tredjeklassinger. På Blindern savnes eftersigende 
Kattenelever. Andre klasser uttrykte at de visste om tilbudet, mens noen foreslo at det burde 
ropes opp på calling-systemet hver gang det er leksehjelp.  
Alle klassene hadde ikke fått tid til å ta opp saken, og derfor skal den diskuteres videre på 
neste elevrådsmøte.  
 
Sak 5: Informasjonsutvalg 
Innledning ved Stian. 
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Hjalmar i 1E er nu en del av informasjonsutvalget, sammen med Elise og 
informasjonsansvarlig i Elevrådet, Stian. Dersom flere ønsker å delta i utvalget, ta kontakt 
med Stian, for eksempel på e-mail: stian@seland.tv  
Elevrådet applauderer Stians innsats med Elevrådets hjemmeside. 
 
Sak 6: Årsmøte i EO Oslo 
Elevorganisasjonen i Oslos årsmøte avholdes 10. til 11. april. Abi er Elevrådets delegat, i 
tillegg til at inntil fem observatører kan delta.  
Vedtak: Ragnhild, Marit, Katti, Johann og Mabroor skal være observatører fra Oslo 

katedralskole.  
 
Sak 7: Eventuelt 
7.1 Trådløst nettverk ønskes. Praktiske årsaker har ført til at dette ikke har blitt innført, 

dvs. veggene på skolen er for tykke. Det er stor sannsynlighet for at 1. klasses 
klasserom til neste år vil få trådløst nettverk, da alle som begynner i 1. klasse fra og 
med høsten av skal få bærbare datamaskiner.  

7.2 Kaffemaskin ønskes. Ikke alle elever er komfortable med å oppholde seg i kantinen, 
og derfor kan en kaffemaskin være et alternativ.  

7.3 En klasse foreslår å starte halv ni en dag i uken, og heller ta av midttimen, grunnet 
psykiske årsaker.  

7.4 Ny vannmaskin ønskes. Styret har tatt opp dette som en sak på flere av styremøtene, 
og det vurderes om Elevrådets overskudd fra fjoråret kan gå til dette. Dette kan virke 
positivt på forsentkomminger.  

 
Elevrådet gratulerer tidligere nestleder av Elevrådet, Håvard, som ny leder av 
Elevorganisasjonen.  


