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Non scholae sed vitae discimus. 
 

Ekstraordinært elevrådsmøte fredag 29.08.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Innkallelse: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Godkjent.  
 
Sak 2: Boikott av Osloprøver 
Orientering ved Abi. 
Tirsdag 2. september avholdes det Osloprøver i matematikk for førsteklassene. Denne 
beskjeden kom svært sent, og derfor har det nu blitt innkalt til et ekstraordinært elevrådsmøte 
for å vedta om det skal oppfordres til en boikott av Osloprøven. For å boikotte prøven, skriver 
eleven navnet sitt på prøven, leverer blankt og setter seg tilbake på plass. Det er viktig å forbli 
i timen. På Elevrådets politiske plattform står det at elevene ved skolen er imot 
offentliggjøring av resultater fra Osloprøvene, men da politisk plattform er et redskap som 
benyttes dersom det ikke er tid til å gjennomføre en avstemning, er Elevrådet ikke bundet av 
denne.  
 
Videre orientering ved representant fra EO, Gina.  
EO har tidligere år støttet en boikott av Osloprøvene, og gjør det fremdeles.  
 
Det ble gjort klart at det er skolene som rangeres efter prøveresultatene, ikke enkeltpersoner, 
og prøven har ingenting å si for elevenes karakterer. Derimot kan prøven gi såkalte A- og B-
skoler, fordi elevene søker seg til de skolene med best resultat. Dersom dette kombineres med 
stykkprisfinansiering, uttalte en tillitsvalgt, vil de skolene som mister elever, også miste 
penger, da stykkprisfinansiering innebærer at skolene mottar penger for hver elev som går på 
skolen.  
 
EO kunne informere om at prøvene ikke brukes til noe konstruktivt, og at det ikke er noen 
som helst oppfølging efter at prøvene er blitt gjennomført. Dette skyldes at det ikke finnes 
midler til oppfølgingen av hver enkelt skole, slik som hadde vært ønskelig. Dessuten kommer 
prøvene på begynnelsen av skoleåret, og kan derfor ikke vise hvor god skolen er, men hvor 
gode elevene som har søkt seg dit er fra før.  
 
Det ble stilt spørsmål om ikke prøvene kan vise hvilke skoler det bør satses mer penger på. 
EO-representanten fortalte at EO ser positivt på standardiserte tester, men at de har tillit til 
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lærerne, og derfor ser de ikke noe behov for Osloprøvene. Dessuten er det unødvendig å 
offentliggjøre resultatene fra prøvene. Prøvene er nedverdigende for mange elever. Fjorårets 
resultater er ikke brukbare, da oppslutningen om boikotten var stor.  
 
Det ble kommentert at resultatene fra prøven kun viser det samme som inntakstallene, og at 
prøvene derfor ikke viser noe ingen vet fra før.  
 
Kan man eventuelt flytte på prøvene? EOs første mål er at prøveresultatene ikke 
offentliggjøres. Problemet er ifølge EO ikke når prøvene er.  
 
Dersom man velger å boikotte, skal dette ikke gi noen konsekvenser for den enkelte elev. 
Tillitsvalgte bes lage en oversikt over hvor mange av elevene som boikottet prøven, og levere 
den i Elevrådets postkasse.  
 
Elevrådet oppfordrer elevene til å boikotte Osloprøven, fordi vi er imot offentliggjøringen av 
prøvene. 
Vedtak:  Vedtatt. 


