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Referent: Elise 
 
Sak 1: Ville bestemmelser 
Emil og Elise foreslår at Marit og Katinka skal ta elevrådspost-showet. 
Vedtak:  Vedtatt. 
  
Sak 2: Tillitsvalgte i fagklasser 
Samarbeidsgruppen (SG) har ikke møte på lenge på grunn av reiseuken, men det har vært 
problemer med å få tillitsvalgte i fagklasser gjennom siden det ikke finnes noen godkjente av 
rektor dokumenter som sier hva planen med det er.  
Marit, Katinka og Armin skal lede dokumentskrivingen, og det utlyses etter andre sjeler som vil 
være med i gruppen på førstkommende elevrådsmøte. Det blir foreslått å lete gjennom 
Opplæringslova etter punkter som kan hjelpe oss å støtte tiltaket. 
Ettersom elevrådet ikke har fått i gang noe system på ordningen og FOKingen nærmer seg (se 
mer i sak 3), vil det bli en prøveordning med fem klasser (det ble foreslått to klasser på 1. trinn og 
tre klasser på 2. trinn). 
 
Sak 3: FOK 
Foreløpig oppsummering av karakternivå for heldagsprøvene. 
Elevrådsstyret foreslår en frist den 18. April, hvor FOKingen skal være gjort. Elevrådet skal da ta 
en grundig spørring i de fem fagklassene med tillitsvalgte. 
 
Sak 3: Elevrådsposten 
Elevrådsposten har fått mye skryt og har fått en flott presentasjon av Katinka og Marit. Veldig 
god jobb! Dessverre var det FEIL logo. Styret forventer at det vil bli rettet på i neste post. 
Morsomt med kryssord uten løsningsord. 
 
Sak 4: Eventuelt 
4.1 Skolebevis: 
Det har lenge vært ettertraktet ordentlige skolebevis, ettersom Kattas bevis iblant ikke blir 
godtatt i for eksempel utlandet og på 1000fryd. Emil har sjekket opp noe som heter ISIC 
(International School Identification Card), som alle kan skaffe seg på killroytravels.no blant 
annet.  
Problemet er at skolen nå bruker ca 2 kroner på hvert bevis, mens vi ville vært oppe i 30 kroner 
for ett bevis med andre kort. Vi kan søke penger fra EO (elevorganisasjonen), ble det foreslått, for 
det er lite sannsynlig at skolen har penger til å betale det, siden de skal betale 40 % av utgiftene 
for datamaskiner for 1. Klasse til neste år. 
4.2 Årsmøte i Elevorganisasjonen 
Nå må vi passe på at alle får et skriv i GOD tid før årsmøtet, så elevrådet får diskutert sakene, så 
representantene får lagt frem på en ordentlig måte når de er på møtet. Vi må finne ut våre 
politiske prioriteringer; det blir foreslått ”Evaluering av de som kommer inn på særskilt 
grunnlagg”. 
4.3 Utenlandsreiser 
Driftstyret har fått et tilbakeskriv angående utlandsreiser om at kan tolke reglene som det var før. 
Egen sak på neste møte, hvor Agnes informerer. 
4.4 Arbeidsprogrammet  
Vi må prøve å få inkludert de mer ukonkrete punktene i arbeidsprogrammet, sammen med de 
konkrete – så vil vi få mye mer gjort. 
 


