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Elevrådsmøte onsdag 09.04.08. 
 
Oppmøte: 

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

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

Vedtak:  Vedtatt. 
Referat:  

Godkjent. 
Innkalling: 

Godkjent. 
Dagsorden:  

Sak 3 behandles før sak 2. 
 
Sak 3: Behandling av russestyrets søknad til papirpengefondet 
Innledning ved Armin. 
Papirpengekomitéen innstiller på å godkjenne søknaden fra russestyret. Søknadssummen er 
10 000 kr, og det ble foreslått 5000 kr som et alternativ til dette.  
Vedtak:  Russestyret får tildelt 10 000 kr fra papirpengefondet. 
 
Sak 2: Debatt om saker til EOs årsmøte 
Innledning ved Marit. 
Elevrådet stiller seg positive til ordningen med at elever med minoritetssproglig bakgrunn kan 
komme inn på et særskilt grunnlag, men det påpekes samtidig at G-klassene på Oslo 
katedralskole er lite integrerte i det sosiale miljøet. Dette skyldes blant annet lokaliseringen av 
klasserommene.  
 
Det er stor uvisshet om mappevurdering, da få vet hva det faktisk innebærer. Ordningen 
virker ifølge Elevrådet vag, men tanken på at elever skal vurderes på et dypere grunnlag stiller 
mange seg positive til.  
 
Det er delte meninger om et felles regelverk for fravær og anmerkninger, men flere klasser 
uttalte at det er urettferdig slik det er idag, uten noe felles regelverk.  
 
Forslag til politiske prioriteringer er: 

a. Å bedre rådgivningstjenesten 
b. Oppussing av skolebygg 
c. Bedre skolebevis 
d. Billigere kollektivtransport (dette er dog ikke en skolepolitisk sak i samme grad 

som forslag a, b og c) 
 
Sak 4: Rettighetsaksjon 
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Innledning ved Marit.  
Marit og Katti ønsker å få gjennomført en rettighetsaksjon iløpet av april. Eventuelt kan 
aksjonen omhandle eksamen og elevenes rettigheter i den forbindelse. Dersom noen ønsker å 
delta i planleggingen og/eller utførelsen av en slik aksjon, vil alle tillitsvalgte få tilsendt  
e-mail om møtetider.  
 
Sak 5: Møteoversikt 
Orientering ved Marit.  
Elevrådsmøtene fremover er på følgende dager: 16. april, 8. mai, 14. mai, 21. mai, 28. mai, 4. 
juni, 11. juni og 18. juni.  
 
Sak 6: Eventuelt 
6.1 Orientering fra Driftstyret ved Agnes.  

6.1.1 Utenlandsreiser. Det har blitt gått bort ifra det nye forslaget som tilsier at 
utenlandsreiser ikke kan gjennomføres. Man ønsker fortsatt at skolen skal være 
gratis for alle, men utenlandsreiser skal tillates dersom et alternativ kan 
presenteres for de elevene som ikke har muligheten til å reise.  

6.1.2 Fra og med høsten av er det forbudt å røyke på skolens område. Dette 
inkluderer skolegården, fortauet m. m.  

6.1.3 Det er ikke lenger tillatt for en lærer å kaste en elev ut av timen. 
6.2 Kjemi- og fysikktentamen faller rett efter hverandre, noe elevene ser på som svært 

uheldig. Tidligere erfaring har vist at det vil være for sent å gjøre noe med dette nu, 
men at det er noe å ta med videre til fremtidige tentamener.  

6.3 Elise må trekke seg som representant i Venneforeningen, da hun er utenlands neste 
skoleår.  

 Vedtak:  Siri 2B er ny representant i Venneforeningen.  


