
 

”Hver gang 
møtene ikke 
funker, har 
jeg mareritt 
om det,”  
Elevrådsleder Marits underbevissthet forteller oss om 

hennes hengivenhet til elevrådet. For en leder vi har, 

eller hva, dere? Og for et elevråd! Med dette ønsker 

styret å takke alle for at elevrådet vårt har blitt 

nominert til Elevrådsprisen for 2009.  

Mvh.,  

dere alles ærbødige elevrådsstyre. 
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Høstens høydepunkt: høstsymposiet 

Den 21. til 22. september var det igjen tide for elevrådets høstsymposium. I to dager (teknisk 

sett en og en halv) ble elevrådets tillitsvalgte, varamedlemmer og styre samlet på 

Blåhaughytta for halvårsmøte. Noen ting som stod på dagsorden var: elevrådsskolering, en 

innføring i hvordan man kan bruke elevrådet på en gunstig måte, kafédialog om politisk 

plattform og klassens egen time, der styret forlot rommet og ”klassen” fikk diskutere 

elevrådets arbeid så langt. I tillegg ble styrets halvårsrapport fra forrige skoleår tatt opp og 

drøftet.  

 

Den kanskje viktigste jobben på høstsymposiet var å vedta en ny politisk plattform for 

skoleåret 09/10. Etter en og en halv dag med møter og diskusjoner viste det seg at 

elevrådets meninger ikke hadde forandrets noe særlig det siste året, og den politiske 

plattformen fikk forbli slik den var, med kun én enkelt endring. 

 

Det var ikke bare kjedelige diskusjoner og lange møter på årets høstsymposium! Hytteturen 

gav også opphav til mange fine dikt, (bla et lite barnevennlig kjærlighetsdikt til vår ordstyrer 

signert ”villig førstis” som kan leses på side fire) flere runder med Fantasi og allmenn 

hyttekos. Kanskje vi ser deg der neste år? 

 

Skjer, ’a? 

- Høstsymposiet ble avholdt med stor suksess, og en politisk plattform ble på nytt vedtatt. 

- Elevrådet har bevilget 500 kroner til Kantino, i anledning av Kantinorock.  

- En forsentkommingsaksjon ble gjennomført onsdag den 28. oktober, der elevene som 

kom tidsnok ble premiert med kjeks.  

- Elevrådet vårt har blitt nominert til Elevrådsprisen! Dette er en pris Elevorganisasjonen i 

Oslo i samarbeid med Utdanningsadministrasjonen deler ut årlig til det beste elevrådet i 

Oslo.  



Dikt fra deltagerne på høstsymposiet 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De fleste diktene var 
uten tvil dedikert til 
ordstyrer Odd-Reza. 
Han var både elsket 

og hatet av årsmøtet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

*Odd Reza kritiserte flere ganger forsamlingen for å skrive dikt på et ”Teletubbie-nivå”. 



 

Skapnytt  

De skapene du kanskje har skolebøkene 

dine i, tilhører elevrådet. Derfor har vi 

også vedtatt nye regler angående dem, 

nemlig: 

- Elevlag har lov til å benytte seg av et 

hvilket som helst skap til å reklamere for 

et arrangement eller lignende, forutsatt at 

lappene TAS NED når de ikke lenger er 

relevante. 

- Det er ikke tillatt å tegne/skrive/

på noe som ikke kan tas vekk igjen. Det 

som føres på, skal tas av ved skoleårets 

slutt. 

I tillegg er det nylig vedtatt at vi skal kjøpe 

inn flere skap, slik at det blir flere som kan 

få skap til neste år.  

De skapene du kanskje har skolebøkene 

Derfor har vi 

også vedtatt nye regler angående dem, 

Elevlag har lov til å benytte seg av et 

å reklamere for 

et arrangement eller lignende, forutsatt at 

lappene TAS NED når de ikke lenger er 

ikke tillatt å tegne/skrive/klistre 

igjen. Det 

som føres på, skal tas av ved skoleårets 

et nylig vedtatt at vi skal kjøpe 

inn flere skap, slik at det blir flere som kan 

 

FOK deg! 

Nå er det snart tid for Foreløpig 

oppsummering av karakternivå

heldagsprøvene (FOK) igjen.

den 6. november, og du skal innen da ha 

fått vite hvordan du ligger an

du har. Elevrådet har i samarbeid med 

ledelsen kommet frem til at en FOK 

inneholde følgende:  

1. Omtrent hvilken karakter du ligger

(enten på én karakter eller mellom 

karakterer). 

2. Hva du gjør bra.  

3. Hva du kan gjøre bedre. 

Dersom du føler at det er noe av dette du 

ikke har fått svar på, kan du be om en 

bedre FOK. Dersom du føler at du vet 

dette, så er alt vel. 

Fotograf: Johannes Sunde

Foreløpig 

oppsummering av karakternivå før 

(FOK) igjen. Fristen går ut 

, og du skal innen da ha 

fått vite hvordan du ligger an i alle fagene 

i samarbeid med 

ledelsen kommet frem til at en FOK skal 

karakter du ligger på 

(enten på én karakter eller mellom to 

va du kan gjøre bedre.  

føler at det er noe av dette du 

ikke har fått svar på, kan du be om en 

ersom du føler at du vet alt 

Fotograf: Johannes Sunde 



 

Ordstyrerbenken på symposiet: En temmelig frustrert sekretær ved navn Synnøve, hennes 

medsekretær Jakob og den strenge og beryktede Odd

På kryss og tvers med elevrådet

 

 

 

1. Hvilket område har styremedlemmet Katinka fra 3E ansvar for i elevrådet? 

2. Hva var navnet på ordstyreren under høstsymposiet? 

3. Hva er det nye ordet for ”mo i knærne”? 

Send inn løsningsforslaget ditt til 

feltet. Vinneren får premie! Tips: Alle svarene er mulige å finne i denne utgaven av 

Elevrådsposten. 

www.elevradet.no
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på symposiet: En temmelig frustrert sekretær ved navn Synnøve, hennes 

medsekretær Jakob og den strenge og beryktede Odd-Reza. Fotograf: Johannes Sunde. 

På kryss og tvers med elevrådet 

vilket område har styremedlemmet Katinka fra 3E ansvar for i elevrådet? 

Hva var navnet på ordstyreren under høstsymposiet?  

Hva er det nye ordet for ”mo i knærne”?  

Send inn løsningsforslaget ditt til informasjon@elevradet.no. Inkluder ordet du får i det grå 

Tips: Alle svarene er mulige å finne i denne utgaven av 

www.elevradet.no 
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på symposiet: En temmelig frustrert sekretær ved navn Synnøve, hennes 

Fotograf: Johannes Sunde.  

vilket område har styremedlemmet Katinka fra 3E ansvar for i elevrådet?  

. Inkluder ordet du får i det grå 

Tips: Alle svarene er mulige å finne i denne utgaven av 
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