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1. Boikott av Osloprøven 
På politisk plattform står det skrevet at Oslo katedralskole er imot offentliggjøring 
av Osloprøvene, og styret har derfor store grunner til å tro at elevene ved skolen 
ønsker å boikotte Osloprøven også iår. Dermed innkalles det til et ekstraordinært 
elevrådsmøte i midttimen, hvor Elevrådet bes stemme over om de støtter en 
eventuell boikott blant elevene. Styret innstiller på boikott av prøvene.  

 
2. Høstsymposium 08 

11. – 12. september blir det høstsymposium. Skal symposiet finne sted på 
Kirkevik? Stian ser nærmere på saken. 
 
Abis forslag til dag én på høstsymposiet lyder omtrent slik: 
 Formøter 
 Åpning 
 Beretning 
 Skolering 
 Parallelløkter 
 Cafédialog 
 Klassens time 
Til dette forslaget bes styremedlemmene om å sende endringsforslag på e-mail.  
 
Det ble lenge diskutert hvorvidt Abis forslag var godt nok, og Katti foreslo en 
variant hvor man slår sammen flere av punktene på Abis forslag, og setter mer 
fokus på arbeid i små grupper. Dette var en mer effektiv variant, men ble samtidig 
sett på av styret som mer rotete.  
 
Under skoleringen må alle de tillitsvalgte ha med TIM, slik at de kan slå opp på 
det det snakkes om. Det ble påpekt at mye kan bli gjentatt, og styret ble derfor 
enige om at når det jobbes i grupper, skal det arbeides med mer praktiske 
oppgaver. Cafédialog og parallelløkter er to litt like punkter, og derfor ble det 
bestemt at cafédialogene skal omhandle politisk plattform, og deltagerne kan finne 
forslag til denne, mens parallelløktene kan gå på det mer generelle innen 
Elevrådet.  
 
På elevrådsmøtet neste uke må det nedsettes en forberedende komité for politisk 
plattform. Det bør ikke sitte altfor mange i denne komitéen.  
 
Skal vi søke om lov til å dra klokken ti torsdag morgen? Noen fra styret må dra 
kvart over åtte, for å gjøre nødvendige innkjøp og lignende. Ingen i styret har 
billappen ennu, noe som hadde vært ideelt.  
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Styret ønsker igjen å hente inn en ordstyrer fra EO. 

 
3. Psykososial dag 

Amnesty har kontaktet Elevrådet, og ønsker å gjennomføre et opplegg om seksuell 
trakassering. Dette passer fint med punktet på arbeidsprogrammet om en 
psykososial dag, og styret tenker derfor å kombinere disse to tingene. 19. 
september ser ut til å være en dag som passer godt. Amnesty har spurt Elevrådet 
om å lage en resolusjon om seksuell trakassering, men elevrådsstyret ser med 
skepsis på dette forslaget. Da Amnesty er en politisk organisasjon, hadde det vært 
ønskelig at opplegget deres kun var en post på programmet for en hel dag. 
Eksempelvis kunne Kolonteateret, Juventes teatergruppe, få en annen post. Det er 
dog usikkert om Elevrådet kan få tildelt hele denne dagen til dette.  
 
På symposiet kan psykososial dag være et tema for eksempel i parallelløktene.  

 
4. Skolering av tillitsvalgte 

Skolering av tillitsvalgte skal fokusere mye på klassens tyve minutter. 
Elevorganisasjonen (EO) skal delta på skoleringen. Det er viktig å unngå for 
mange gjentagelser, og derfor bør det som blir sagt på skoleringen ikke gjentas på 
symposiet.  
 

5. Eventuelt 
5.1 Papirpengesøknaden fra kantinen må behandles, men først må det nedsettes 

et økonomiutvalg. Dette gjøres på elevrådsmøtet neste uke. Derefter skal 
utvalget innstille på søknaden, og på elevrådsmøtet om to uker skal det 
foregå en avstemning.  

5.2 Elevrådet bør opplyse skolens elever om at når papirpengefondet går tomt, 
kan man fortsatt søke Elevrådet om penger.  

5.3 Fraværsreglementet har blitt vesentlig strengere fra iår av, og Elevrådet har 
fått mye av skylden for dette. Dette er til tross for at Elevrådet ikke har sagt 
at elevene ønsker et strengere reglement. Styret vil derfor informere 
Elevrådet om at resultatet er uheldig, slik at det kan spres ut til klassene. 
Dessuten må administrasjonen opplyses om at dette ikke var Elevrådets 
ønske. Elevrådet ønsker mest av alt en holdningsendring. Det ble foreslått 
at vi kan gjennomføre en aksjon hvor vi deler ut boller og/eller frukt til 
elever som kommer tidsnok på skolen. Et annet forslag er å vise elevene 
hvor mye undervisningstid man mister dersom man for eksempel alltid 
kommer to minutter for sent.  

5.4 På forrige elevrådsmøte ble gratis frukt nevnt. Dette er sannsynligvis ikke 
mulig. Eventuelt kan man se om det går an å få ordnet med en 
abonnementsordning.  

5.5 Skapsalget må forbedres. Neste år kan det for eksempel foregå ved at det 
sendes ut lister hvor de som ønsker et skap kan skrive seg på. Man kan 
skrive på hvilken etasje man helst ønsker å ha skap i, og de med spesielle 
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behov kan få dekket disse.  
5.6 Styret vil høre med vaktmester om det er mulig å gå til innkjøp av flere 

skap.  
5.7 Skal det velges en ID-sjef? Dette er opp til OD-komitéen å bestemme.  


