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Non scholae sed vitae discimus. 
 

Elevrådsmøte onsdag 27.08.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Innkallelse: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Velkommen og innledning 
Orientering om møteregler, struktur og de tillitsvalgtes oppgaver ved Abi. 

Innlegg: Én hånd/finger i været. Brukes dersom man mener noe om en sak.  
Replikk: To fingre i været. Svar til innlegg. Kan kun brukes dersom man er uenig med 
det som ble sagt i innlegget.  
Prioritert innlegg: Time out-tegn (danner en T med hendene). Brukes ved 
saksopplysning eller endring av dagsorden.  

Ordstyreren skal slå ned på uro og dårlig møtekultur.  
 
Den tillitsvalgte skal sørge for kommunikasjon mellom Elevrådet og klassen. Det er viktig at 
man tar opp saker fra Elevrådet i klassen og omvendt. Klassens 20 minutter avholdes hver 
uke, og disse minuttene bør tas fra ulike timer hver uke, slik at det ikke forsvinner unødvendig 
mye tid fra ett fag. I disse 20 minuttene kan klassen ta opp mer sosiale saker ved behov. Det 
oppfordres til at både tillitsvalg og vararepresentant kommer på elevrådsmøtene, for å få en 
god kontinuitet. En representant er en elev fra klassen som har skriftlig dokumentasjon på at 
han eller hun representerer den tillitsvalgte, dersom hverken tillitsvalg eller vara kan komme, 
og han eller hun har stemmerett i Elevrådet.  
 
Elevrådsmøtene avholdes stort sett hver onsdag, og styremøtene finner sted på fredager. 
Innkallelser blir lagt i elevrådshyllene i gangen i første etasje, utenfor jentegarderoben / 
gymsal 1, samt lagt ut på nettsidene. Referater sendes på e-mail.  
 
Sak 3: Møteplan. 
Merknad: Operasjon Dagsverk (OD) er ført opp på feil dato. Den riktige datoen er 30. 

oktober.  
Vedtak: Møteplanen ble godkjent av Elevrådet. 
 
Sak 4: Høstsymposium 08 
Høstsymposiet avholdes 11. – 12. september, med stor sannsynlighet på en hytte i skogen. 
Der skal politisk plattform vedtas (se tillitsvalgtsmappen for mer informasjon), de tillitsvalgte 
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skal skoleres og Elevrådet skal bli bedre kjent. Det er viktig at alle klasser representeres på 
symposiet. Symposiet er alkoholfritt.  
 
Det skal om ikke lenge nedsettes en komité som forbereder politisk plattform. Alle elever kan 
sitte i denne komitéen.  
 
Sak 5: Orientering om valg 
En ny sekretær skal velges. I Elevrådet har vi to sekretærer, hvor den ene velges over jul og 
den andre velges efter sommerferien. Dette er for å sikre kontinuitet. Sekretæren skal referere 
og administrere. Alle kan stille til sekretærvervet, men dersom man fra før er tillitsvalgt eller 
vara, må man trekke seg fra dette vervet.  
 
Det skal velges driftstyrevaraer (to stykk). Driftstyret (DS) er skolens øverste organ, og for 
tiden sitter Abi og Kristin i tredjeklasse i driftstyret. Dette vervet varer skoletiden ut, og man 
avanserer fra år til år. I tredjeklasse blir man driftstyrerepresentant.  
 
En leder for Operasjon Dagsverk trengs. Dette er et svært organisatorisk verv, og det går mye 
ut på å føre lister og å samle inn penger. Marit, fjorårets OD-leder, hjelper til i starten. Det 
avholdes et OD-seminar 12. – 14. september, som OD-lederen bør ha mulighet til å delta på.  
 
Internasjonal dag er 21. oktober (kun en halv skoledag). I den anledning trengs det en ID-
leder som kan være ansvarlig for komitéen som skal arrangere ID.  
 
Det skal velges tre nye SG-representanter. Samarbeidsgruppen består av to lærere, Odd 
Dalbye (assisterende rektor) og tre elevrepresentanter.  
 
Sak 6: Orientering om utvalg 
Hver av de ansvarlige i styret (miljø-, undervisnings-, rettighets-, informasjons- og 
økonomiansvarlig) har et utvalg som skal hjelpe de ansvarlige med å gjennomføre punktene 
på arbeidsprogrammet. Det er den ansvarlige som kaller inn til møter, og utvalgene er åpne 
for alle skolens elever.  
 
Sak 7: Eventuelt 
7.1 Kantinen søker om 10.000 kr fra papirpengefondet. Disse pengene skal brukes for at 

kantinegruppen kan komme igang med arbeidet sitt, slik at elevene kan få en bedre 
kantine.  

7.2 Heldagsprøvene bør spres mer. Ifjor kom alle realfagsprøvene på rad, noe som ikke er 
spesielt ønskelig. 

7.3 Prøveplaner kommer.  
7.4 Det er ikke nok skap på skolen til at alle elevene kan få sitt eget. Er det mulig å gå til 

innkjøp av flere? Denne saken er blitt tatt opp tidligere år, og grunnet 
brannforeskriftene er det vanskelig å få installert flere skap. Allikevel skal styret se 
nærmere på saken.  

7.5 Skapsalget var dårlig organisert.  
7.6 Er det mulig å få gratis frukt til alle elevene ved skolen? Styret skal undersøke dette 

nærmere.  
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7.7 TIM (tillitsvalgtsmappen) er her! Det er én perm til hver klasse, og permen vil gå i arv. 
TIM inneholder alle viktige dokumenter, og det er plass til referater og innkallelser 
bakerst i permen.  

 


