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Elevrådsstyreposten 
Informasjonsbrev frå 
infoansvarleg ved Oslo 
katedralskole. 
 
Ansvarleg redaktør: 
Abi Saha Banik, 3B. 
Redaktør: 
Stian Seland, 3B. 
 
Elevrådsstyret 2008 
Elevrådsleiar: 
Abi Saha Banik, 3B. 
Nestleiar: 
Marit Dahl Hjort, 2E. 
Økonomiansvarleg: 
Armin Khoshnewiszadeh, 2E. 
Undervisingsansvarleg: 
Emil Stokkeland, 3E. 
Rettsansvarleg: 
Katrine Øverlie Svela, 3C.  
Miljøansvarleg:  
Ragnhild Skaugen, 3C. 
Informasjonsansvarleg: 
Stian Seland, 3B. 
Sekretærar: 
 Katinka Tobiasson, 2E. 
Stilling ledig! 
 
Driftsstyregruppa 
Driftsstyrerepresentantar: 
Abi Saha Banik, 3B. 
 Kristin T. Hylland, 3D. 
Vararepresentantar (rangert): 
1. Caroline Rostrup, 2F. 
2. Stilling ledig! 
3. Stilling ledig! 
 
  Kontakt 
Nett: www.kattaelev.com  
E-post: post@kattelev.com 

No er dei borte: 
Elevrådet 07/08 har gått av! 

 
UTSKIFTINGAR: Til hausten skal elevane på Katta velje 42 nye tillitsvalde og 
varaer. Styret sit ei stund til - men får selskap av ny sekretær og 2 driftsstyrevaraer! 
 
Igjen er berre eit elevrådsstyre, utan tillitsvalde. 
For å halde motet oppe kjem her eit ekstra 
nyhendebrev, berre til deg som styremedlem. 
 
I dette nummeret kan du lese om: 

• Invitasjon til Elevrådsstyreleir 2008, 
s. 2. 

• Skjera (anno 1969), s. 3. 
• Skjera (i 2008), s. 5. 
• Baksida, s. 6. 
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Abi og Stian inviterer til: 

Elevrådsstyreleir 2008! 
 

 
 

Når: Fredag 15. august - søndag 17. august. 
Kvar: Fjellvang, Lillomarka. 
Kva: Planlegging av neste elevrådsår og moro! 
Pris: 270 kr. per natt (gratis om du med i DNT*) + 

utgifter til mat. 
Påmeldingsfrist er 1. august. 

Då må du seie i frå om du kjem, om du er 
DNT-medlem eller aktar å verte det. 

 
Påmelding sendast til 

stian.seland@skrivesperre.no  
innan 1. august 2008 

 
*=Lønner seg! Sjå www.turistforeningen.no 
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Skjera: 

Elevrådet anno 1969. 
På ein av dei mange turane mine til kantina snubla eg over ein gamal, 
sort perm. I permen fann eg referat frå Elevrådet ved Oslo katedralskole 
frå 1969. Elevrådsstyreposten bring deg hjartesakene til Elevrådet 
lengje før du var påtenkt. 
 
Elevrådsstyret: Bestod av formann, viseformann, skrivar og kasserar. 
Styret kunne konstituere nye styremedlemer ved behov.  
Tillitsmenn: Jan Bøhler (no stortingsrepresentant for Ap), Jostein 
Gaarder (røynd forfattar) og Dag Nafstad (meklingsmann og fjern 
slektning av meg) figurerte i referata.  
Vedtektsendringar: Lovendringar måtte verte vedteke med 2/3 fleirtal i 
Elevrådet og måtte godkjennast av rektor, lærarråd og kyrkje- og 
undervisingsdepartementet. 
Publikasjonsutvalet: Elevrådet hadde et eit utval som gjekk i gjennom 
alle publikasjonar som kom utanfrå. Rektor vart veldig glad for utvalet, 
sidan det ville medføyre mindre arbeid for hand.  
Utvida skuledemokrati: Elevrådet ga tilbod ”om å få drive forsøk med 
utvidet skoledemokrati her fra høsten 1969”. Vilkåra var blant anna 
sensurfri drift av skuleavisa, auka elevrepresentasjon i lærarrådet og 
høve til å vedta eigne lover heilt fritt. Søknaden kom etter at 84% av 
elevane ynskja å få attende almannaval på formann og viseformann, som 
forsvann med Normalinstruksen for elevrådet. 
Cola-automat: Formannen hadde fått eit skriv om at det skulle verte 
sette opp ein cola-automat i skulegarden. Brevet var frå eit amerikansk 
firma. Formannen meinte at dette var utanfor kompetanseområdet til 
Elevrådet, som avgjorde at saka skulle diskuterast i klassane. 
Harde ord mot NGS: Etter brot mellom leiinga på Katta og elevane hadde 
ein representant frå Noregs Gymnasiastsamband (forlaupar til EO) vore 
hjå rektor for å prøve å finne ei løysing. Elevrådet likte ikkje at NGS 
gjekk bak ryggen på dei og foreslo å forkaste handlemåten til NGS. 
Ordensreglement: Då ein skulle revidere ordensreglementet valde 
Elevrådet ein hovudnemnd for dette, med røykenemnda, prefekturnemnda og 
ei utvida plakatnemnd som underavdelingar. 
Prefektur: På grunn av viktige eksamenar fekk Elevrådet spørsmål om det 
var mogeleg å opprette eit mellombels prefektur for å halde ro og orden. 
Frimannsgate 20: Eigaren av garden var visstnok ein mann med særs stort 
temperament som hadde kome med utallege klagar over Kattaelevar som 
røyka i oppgangen hans og var uforskamma. Vidare bråk med mannen kunne 
føyre til ”uante konsekvensar”. Formannen foreslo at ein gjeng på 4-5 
mann skulle hindre folk i å entre oppgangen, under parolen ”Kattaelevane 
ut av Frimannsgt. 20”. 
 
På neste side kan du lese eit brev frå elevrådsformann Kristian Furuseth 
etter eit almannamøte på skulen. 
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Elevrådet 
Oslo Katedralskolen 
 
26. april 1969 
 
Til deg som IKKE VAR PÅ ALMANNAMØTET i går, du som TOK DEG FRI. 
 
På forsiden av arket ser du hva som foregikk. Har du noen interesse av 
de sakene? Hva mener du om meldingsfrihet f.eks., er det noen vits i å 
ta dette opp i en av komiteene, eller skal vi ta din uteblivelse fra 
møtet som et tegn på at du er fornøyd med det slik det er, om ikkje 
annet at du SLETT IKKE ER MODEN for f.eks. møte frihet. 
Jeg må få lov til å gratulere deg, kjære venn. Du har gitt en del av 
LÆRERNE MEGET GODE KORT på hånden når de vil bevare tingene slik som de 
er. Er vi nødt til å begynne med navneopprop på møtene? 
 
I denne saken hadde elevrådet besluttet å følge allmannamøtets vedtak 
som er bygget på prinsippet, en mann, en stemme. Hvis et slikt møtes 
vedtak skal være representativt for elevene, forutsetter det at ALLE 
MØTER OPP. Dette burde du innse. Jeg hadde ikkje vente ten slik kortsynt 
som (kanskje du lurer deg selv på lengre sikt) ville møtt opp etter 
skoletid, men jeg var faktisk ganske opptimistisk innstilt da rektor ga 
oss en skoletime til møtet. Likevel uteble flesteparten, også du. 
 
I løpet av møtet viste deg seg at det var vanskelig å få besatt alle 
stillingane. Men vi greide det, vi. Likevel var det skuffende at folk 
ikke sloss om å få være med, at en liten gjeng almannabyråkrater måtte 
sitte og overtale hverandre til å stille seg til stillingane, for jeg 
trodde at skoledemokrati stod sentralt i kattaelevenes bevissthet, og at 
utredning av spørsmålene nevnt i dagsorden ville klargjøre vår stilling 
og kanskje være et skritt fremover. MEN: I praksis viser det seg som en 
regel at elevene ikke er villige til å yte noe. De vil bare prat. Hvis 
lærerne kan bli ertet, er det ekstra moro. Unntak fra denne regelen er 
noen få idealistiske mennesker som jeg setter meget høyt, og som 
begraves i arbeide. Er det rart at de av og til plages av tungsinn og 
onde tanker? 
 
Dette er rettet til alle som har satt seg selv utenfor. Uansett politisk 
oppfatning. Du har dine interesser å forsvare, å bevisst arbeide for. 
Det er din framtid det gjelder. 
 
Vel møtt på neste allmannamøte! 
 

Med byråkratisk hilsen 
 

Kristian Furuseth 
 

Elevrådssformann 
 
 
PS. La kameraten din som heller ikke var på møtet også få lese dette. 
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Skjera: 
Kva har me gjort i år eigentleg? 
Årsmøtet la mange planar for kva elevrådet skal gjere i 2008. No har eit halvt år gått og her 
er berre noko av det me har fått gjort: 
 
1.1 Elevrådet skal evaluere årets midtveisvurdering og forberede neste års midtveisvurdering for å forbedre rutinen. 
1.3 Elevrådet arbeider for at en gjennomgang av Retningslinjer for opplæringen blir en del av rutinen ved 
midtveisvurderingen 
1.5 Elevrådet skal jobbe for en evalueringsrutine for å evaluere læremidler i de ulike fagene slik at resultatene av 
denne kan brukes når skolen skal kjøpe inn nye læremidler. 
1.6 Elevrådet arbeider for å opplyse om Fremgangsmåte for konflikthåndtering. Elevrådet sørger for at dette er et 
dokument som fungerer og brukes på en hensiktsmessig måte. 
1.7 Elevrådet opprettholder det gode arbeidet i Samarbeidsgruppa. 
1.9 Elevrådet følger opp rutinen for foreløpig oppsummering av karakternivå før heldagsprøvene i hver termin, og ser 
til at det blir en frist for når denne gjennomføringen skal skje i klassene. 
1.10 Elevrådet skal jobbe for at skolene skal få mer penger i Oslobudsjettet, for å kunne gjennomføre utenlandsreiser.  
1.12 Elevrådet jobber for leksehjelp også for tredjeklassingene. 
1.13 Elevrådet skal sette ned et arbeidsutvalg som skal jobbe med disse punktene og ledes av 
Undervisningsansvarlig. 
2.1 Elevrådet skal følge opp Retningslinjer for opplæring.  
2.2 På elevrådets nettside skal elevene lett kunne finne dokumenter som omhandler deres rettigheter og plikter. 
2.5 Elevrådet ser til at Retningslinjer for opplæringen og Fremgangsmåte for konflikthåndteringer er å finne i alle 
klasserom. 
2.6 Elevrådet arbeider for at skolebevisene skal bli laget med en kvalitet som sikrer at de blir godtatt som skolebevis. 
2.7 Elevrådet arrangerer et allmøte med uravstemning over fortsatt medlemskap i Elevorganisasjonen. 
2.8 Elevrådet gjennomfører en evaluering av fjorårets prøveoversikt og arbeider for å forbedre denne. En 
prøveoversikt skal henge i samtlige klasserom. 
2.10 Elevrådet skal jobbe for å opprette en såkalt ”Rettighetsportal” der elevene raskt og enkelt kan få svar på sine 
spørsmål angående rettigheter og krav. 
2.11 Elevrådet arbeider for å nedsette et utvalg i ledelse av rettighetsansvarlig som arbeider med rettighetssaker ved 
skolen. 
3.11 Elevrådet skal jobbe for å minske fraværet på skolen.  
3.13 Elevrådet vil sette ned et arbeidsutvalg som skal arbeide med de aktuelle saker innenfor kapittel 3 og miljø 
generelt. Utvalget skal ledes av Miljøansvarlig. 
3.14 Elevrådet arbeider for større oppmerksomhet rundt, og mer bruk av, skolens slagord: ”Vi lærer ikke for skolen, 
men for livet”/”Non scholae sed vitae discunius” 
4.1 Elevrådet oppdaterer nettsiden jevnlig. På nettsiden skal elever kunne finne referater, innkallelser og informasjon 
om aktuelle saker, samt få hjelp med rettighetsspørsmål og diskutere elevrådets saker og arbeid. 
4.2 Elevrådet bruker Fronter mer aktivt som et ledd i informasjonsarbeidet rettet mot elevene. 
4.3 Elevrådet skal bruke elevrådstavlen aktivt og oppdatere denne fortløpende. 
4.4 Elevrådet innfører ”Månedens nyhetsbrev” som legges ut på nettsiden med link fra Fronter og frontet på 
elevrådstavlen. I nyhetsbrevet skal det finnes informasjon over hva elevrådet har jobbet med og gjennomført den siste 
måneden. 
4.5 I tråd med miljøfyrtårn skal elevrådet sende ut referater fra møtene på mail, og ikke som papirkopier. 
4.7 Elevrådet arbeider for at elevens kunnskap om Elevorganisasjonen skal bli bedre. 
4.8 Elevrådet skal jobbe for å være mer aksjonistiske og synlige blant elevene. 
4.9 Elevrådet arbeider for å nedsette et utvalg, i ledelse av informasjonsansvarlig, som arbeider med 
informasjonssaker i elevrådet. 
5.1 Elevrådet setter ned et økonomisk utvalgt som ledes av økonomiansvarlig. Dette utvalget behandler søknader til 
papirpengefondet og andre økonomiske saker i elevrådet.  
5.2 Elevrådet skal følge opp elevlag som får innvilget penger fra papirpengefondet, som ved å kreve innsyn i 
regnskap, slik at Elevrådet vet at pengene går til de søkte formålene. 
6.1 Elevrådets ryddige møtekultur ivaretas.  
6.2 Gjennom utvidet bruk av diskusjonsnotater og lignende bringer tillitsvalgte elevrådets arbeid og saker ut til alle 
elevene og elevenes holdninger og syn tilbake til elevrådet. 
6.8 Elevrådet skal se på muligheten for kontaktelever i fagvalgsklassene. 
6.10 Driftstyrerepresentantene skal ta opp viktige Driftsstyre-saker med elevrådet og ha god kommunikasjon mellom 
Driftsstyret og skolens elever 
 

Me er flinke! 
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Baksida 

 
 
 

Spennande info om Elevrådet 
og mykje moro��� 

finn du berre på:  
 

www.kattaelev.com  
 
 

���Me sjåast på 
elevrådsstyreleiren! 


