Referat – Elevrådsmøte, uke 22
Dato: torsdag 02. juni 2016
Sted: Festsalen

Oppmøte:
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(Sak 3.6: Mulig felles avslutning, grill? Idemyldring)
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2C
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 1: Kjerstis innlegg
Kjersti (lærer) forklarte at skolen har gymutstyr til utlån. Dette ligger i et kott ved Gymsal 1,
men dagens system fungerer dårlig. Utstyr har forsvunnet og ikke alle vet hvor kottet med
utstyret ligger. Kjersti oppfordrer elevrådet til å finne en bedre løsning for utlånssystemet. I
tillegg informere at utstyret må leveres tilbake.
Det kom forslag om at utstyret ikke trenger å låses inn. Men i dag ligger utstyret sammen med
Harry Potter lagets utstyr, noe som må låses. Evt. kan utstyret hentes ved kontoret.

Sak 2: Fadderopplegg
Jan Victor ga beskjed om at alle 1. klassene trenger 2-3 til å være faddere for neste års kull.
De som ønsker å delta, påmeldes i E-post til Ass. Rektor. De påmeldte må vite at de er
tilstede den første uken. Alle elevene er faddere, men dette utvalget er ledere. Det er fint om
dette er klart før neste uke (23).

Sak 3: Tilbakemeldinger av heldagsprøveperioden
Ledelsen ønsker tilbakemeldinger på gjennomføringen av heldagsprøvene. Under møtet ble
det nevnt at fordelingen av tentamenene kunne blitt fordelt bedre. Spesielt realfagsprøvene.
Mer tid imellom kan kanskje føre til bedre prestasjon.
Det er fint om representantene hører med klassene. Forslagene kan sendes inn til Jan Victors
E-post.

Sak 3.5: Russekort
Pga. få 3. klassinger, utgikk dette.

Sak 3.6: Mulig felles avslutning, grill? Idemyldring
Under møtet ble det diskutert når den felles elevrådsavslutningen kunne skje. Det blir kanskje
dårlig oppmøte dersom dette foregår etter skoletid. Men samtidig bør ikke dette kollidere med
muntlig eksamen. Grilling på St. Hanshaugen ble nevnt som forslag.
Et annet forslag er å ha ulike leker som sekkeløp i parken med eller uten servering.
Avstemning for sommeravslutning:
For: 3
Forslaget om felles avslutning ble avslått.

2

Sak 4: Eventuelt


Det ble meldt feil med høyttalerne i Elevlagsrommet.



Prosjektoren i festsalen må bytte pære.



Ønske om basketballkurver i skolegården.



Flere elever ønsker fagdager, hvor man kan ha opplegg i kun ett fag. For eksempel
kan rettslære besøke Tinghuset og se en rettsak.



Fint om innkallingene til elevrådsmøtene kommer tidligere.

Sak 5: Møtekritikk
Det burde være bedre oppmøte fra 3. klasse.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Kevin Chen 1STE
kevin3101@osloskolen.no
http://elevradet.no/
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