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Elevrådsmøte torsdag 08.05.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkallelse: 

Merknad: Hvorfor ”innkalling” og ikke ”innkallelse”? 
Dagsorden:  

Deler av sak 5 behandles før sak 2. 
 
Sak 5: Eventuelt 
5.1 Skal elevrådsmøtet 8. mai avholdes ute? 
Vedtak:  Elevrådsmøtet skal ikke avholdes ute. 
 
Sak 2: Evaluering av foreløpig oppsummering av karakternivå (FOK) 
Innledning ved Abi. 
Mange klasser opplevde at gjennomførelsen av FOK har vært særdeles dårlig, også i 
fellesfagene. Andre klasser uttrykker at de har fått tilbakemelding i så godt som alle fag. 
Elevene kunne registrere store sprik mellom kvaliteten på FOK, og derfor ble det foreslått at 
et felles skjema blir utarbeidet. Dette kan riktignok føre til at de aller beste evalueringene 
forsvinner.  
 
Sak 3: Forslagspakke mot fravær 
Innledning ved Abi. 
 
Lærerne bør være strengere og tydeligere på anmerkninger.  
Vedtak:  Vedtatt. 
Registrering av fravær bør føres mer konsekvent. 
Vedtak: Vedtatt. 
Lærerne og ledelsen bør sammen diskutere og bli enige om en felles fraværspolitikk.  
Vedtak: Vedtatt. 
Det bør lages tydeligere regler/retningslinjer for hva som er definert som 
fravær/forsentkomming, og når elevene skal være på plass i timene. 
Vedtak:  Vedtatt. 
Ledelsen og Elevrådet skal jobbe for å bevisstgjøre elevene på hvilke konsekvenser fravær 
kan gi. 
Vedtak:  Vedtatt. 
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Elevrådet godkjenner forslagspakken mot fravær i sin helhet. 
Vedtak: Vedtatt.  
 
Sak 4: Dokument for kontaktelevordningen 
Utsettes til neste møte.  
 
Sak 5: Eventuelt 
5.2 Klasse 1E efterlyser feieutstyr til klasserommet, og bes oppsøke vaktmesteren.  
5.3 Onsdag 14. mai er det oppstartsseminar for OD.  


