Referat – Elevrådsmøte, uke 35
Dato: fredag 02. September 2016
Sted: Festsalen

Oppmøte:

Klasse
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B – Tillitsvalgt og vara til stede
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T

T

T

T – Kun tillitsvalgt til stede

STB
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V – Kun vara til stede
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T
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T
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STF
STG
Saksliste:
1. Konstituering
2. Bli kjent + info
3. Hva skal vi? (Informasjon)
4. HBO pakke
5. Elevrådskonferansen
6. No Finish Line
7.

Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2C
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2:Bli kjent + info
Elevrådet satt i ring og kjørte navnerunder o.l. aktiviteter.

Sak 3: Hva skal vi? (Informasjon)
Orientering av elevrådsrepresentantenes oppgaver, innkallinger og klassens time.
Annenhver uke på torsdager blir elevrådsmøter holdt.
Det nye elevrådet er for en opprettholdelse av kakelisten.

Sak 4: HBO pakke
Elevrådet mottok pakke fylt med rabattkoder for 2. mnd gratis HBO.

Sak 5: Elevrådskonferansen
31. oktober holdes den årlige elevrådskonferansen. Elevrådet sender tre representanter til
dette.

Sak 6:No Finish Line
Veldedighetsarrangement hvor man løper runder for å donere penger (10 kr pr. runde) til
veldedighet. De ønsker høyest mulig deltagelse og skolen er invitert til å delta.
8. sept. Kl. 12 åpner løypen. Dette vil foregå rundt Rådhusplassen.
Mer info er forventet å bli tilsendt etterhvert.
På elevrådsmøtet kom det forslag om at gymlærerne kan sende klasser ned under
gymtimer/aktivitetslære.

Sak 7: Eventueltsaker


2C ønsker nye gardiner til sitt klasserom.



Ny orientering om at elevrådet i mange år har kjempet for vinteraktivitetsdagen,
men dette vil ikke oppfylles av rektor Blomfeldt. Likevel har elevrådet fått til et
kompromiss der aktivitetslære vil få dette tilbudet.



Det er ønsket hengekroker ved dusjene i garderoben.



Det er ønsket fasthengende tørkepapir ved toalettene i 4. etg. Gjerne også av
bedre kvalitet.



Det er forventet å ha speil i styrkerom. Dette burde anskaffes slik at
styrkeøvelsene lettere kan gjøres riktig ved bruk av speil.



Lekser/lekseplan:
o

Det er ønske om lekseplan på ark.
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I dag bruker lærerene ulike metoder for å legge ut lekser. Noen liker
planleggeren på It’s, mens andre la vær å bruke den. Elevene ønsker
felles regler for lekseplanlegging.

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