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Elevrådsmøte onsdag 27.02.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkalling: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
Protokollmerknad: En tillitsvalgt påpekte at behandlingen av OD-saken var i strid med 
Elevrådets vedtekter.  
 
Sak 2: Endring i ordensreglementet til punktet om røyking i skolegården 
Da en avstemning ble avholdt om hvorvidt elevene ved Oslo Katedralskole støtter forslaget 
fra ledelsen om endring i ordensreglementet til punktet om røyking i skolegården, ble det klart 
at elevene ikke støtter forslaget.  
 
Sak 3: Fravær og forsentkomming 
En debatt ble avholdt om fravær og forsentkomminger.  
 
Det ble konstatert at det er mange forsentkomminger i flere klasser, mye grunnet transport. 
Det er også mange forsentkomminger efter friminuttene. Noen klasser ytret at dette ikke bare 
er ødeleggende for egen læring, men også for andre elever i klassen. Årsaken til 
forsentkomming er ofte røyking, ble det påstått. Et annet problem er lærere som selv kommer 
forsent. En årsak til høyt fravær kan være fritimer på uheldige tidspunkter og stort press for å 
gjøre det bra på skolen. 
 
Parade og låsing av dører ble nevnt som straffetiltak, før det ble stilt spørsmål ved om straff 
skal være nødvendig. Kan en holdningsendring være bedre å sikte mot? En kampanje kan 
føres, hvor bannere blir hengt opp. På den andre siden ble det sagt at dersom elevene ikke ser 
konsekvensene av det å komme forsent, vil mange føle at det er akseptabelt. Flere efterlyste 
en klarere retningslinje på hvorvidt elevene skal være på plass i klasserommet når klokken 
ringer, samt klarhet i hva en forsentkomming innebærer og er. 
 
Andre forslag til løsninger var å flytte første time, eventuelt ved å ta av midttimen. Å gjøre 
undervisningen mer variert, spennende og nyttig ble også lagt vekt på. Lærerne burde ta 
forsentkomminger og fravær mer alvorlig, uttalte flere klasser, og det ble efterlyst at lærerne 
bryr seg om hvert enkeltindivid. Det er dessuten viktig at lærerne får elevene til å forstå 
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hvorfor de lærer det de lærer. Respons når en forsentkoming finner sted, ønsket noen, mens 
andre mente at dette ville være forstyrrende for timen.  
 
Elevrådsstyret tar tilbakemeldingene med seg videre.  
 
Sak 4: Behandling av papirpengesøknad fra Årboken 
Saken utsettes til neste møte, da flere av klassene ikke har tatt opp saken.  
 
Sak 5: Eventuelt 
5.1 Protokollmerknaden (se ovenfor) skapte en liten debatt om hvorvidt OD-saken var i 

strid med Elevrådets vedtekter eller ei, og om OD eventuelt burde gått rundt Elevrådet, 
slik at et brudd på vedtektene ikke hadde funnet sted.   

5.2 Kan det avholdes en ny debatt om papirpengefondet, og om det skal brukes opp før 
årets slutt? 


