Referat – Elevrådsmøte, uke 5
Dato: torsdag 04.02.16
Sted: Festsalen

Oppmøte:
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Saksliste:

1. Konstituering
2. Tentamensplan
3. Behandle pengestøtte fra rumpeldunklaget
4. Årsmøtet
5. Eventuelt
6. Møtekritikk

Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2C
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Tentamensplan
Elevrådsstyret diskuterte på styremøtet (tirdag 2. Feb.) om ny tentamensplan. Mange elever
har kommentert nåværende tentamensplan for at realfagstentamener bla. ligger for tett
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sammen. Styret har et forslag om å bytte psykologi/kjemi blokka med sidemål. Ledelsen har
ikke lov til å gi lesedager og vil ikke ha vanlige skoledager i mellom. Jan Victor tror at det er
bedre å ha «lettere» tentamener som f.eks. fag som ikke er avgangsfag (el. som krever mindre
forberedelser) imellom viktige heldagsprøver. Best om vi hadde en vanlig skoledag i mellom,
men skolen har ikke lyst. Jan Victor sa at det er bedre å fremme forslag som kan komme
igjennom. Hovedmål er satt av kommunen og kan derfor ikke flyttes. Det kom forslag om å
flytte sidemålsblokken for alle, eller kun for 2. klasse som ikke har dette som avsluttende.
Men for skolens side, er det lettere å holde sidemål på samme dag.

Avstemning
For å endre planen (Flytte sidemål til onsdag for alle klasser): 6
Bare bytte sidemålstentamen til 2. klasse: 5
Bytte hele blokken til sidemål: 2
Ikke lyst til endring: 3

Elevrådet skal videre snakke mer med 3. trinn for å høre om deres meninger pga. dårlig 3.
trinn oppmøte på møtet.

Sak 3: Behandling av søknad fra Rumpeldunklaget:
Søker om totalt 1500 kr til NM. 500 til deltakeravgift. Men ønsker mer penger til mat og
drikke for skolens deltagere. Derfor søker de også om 1000 kr for ekstra nødvendige ting.

Avstemning
De som ønsker å innvilge penger: 13
Ingen avstående eller imot.

De som vil gi 1500 kr: 10
Imot: 0
Avstående: 3

Søknaden er innvilget.

Sak 4: Årsmøte
26 feb. har blitt satt for elevrådets årsmøte. Under møtet ble det oppdaget at møtetidspunktet
ligger i vinterferien. Derfor bestemmes ny dato snart. Årsmøtet trenger forberedende komite
som leser budsjettet og vedtektene for å revidere sammen med styret.
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Forberedende styret består av: Mathilde 1C, Julia 2B, Anna 1E

Sak 3: Eventuelt


Prosjektor i 202 er dårlig. Uklart.



Jentegarderoben renoveres i vinterferien.



Lov med kaldfunksjonsplate i klasserommet? -Nei.



203 printer må fikses.



Ønske om et ekstra speil i jentegarderoben.



Kaldt i klasserom 214.



Valg av nye UBM representanter.
o

To mulige posisjoner, Astrid kan ellers dra.


Sara 1B-T og Lydia 1D innstilt og valgt uten motstandere.

Sak 4: Møtekritikk


Kommentar på Rumpeldunk-avstemningen Uklart hva forslagene man kunne stemme
over innebærte.



Jan Victor kommenterte «supert» da 1500 ble innvilget. Jan Victor bør være mer
nøytral under valg.



Vi må gjenoppta kakelisten. Stoppet på 1G, men ble hoppet deretter over dem.



Jan Victor bør sende møteinnkalling tidligere.



Det er et ønske om færre møter, men med mer innhold per gang.
o

Jan Victor informerte at det er en ny møteplan, hvor elevrådsmøtene holdes
annenhver uke.

o

Bedre oppmøte på elevrådsmøter:


Mathilde kommenterte at møtene gjerne varer opp til 40-50 min.



Jan Victor ønsker å sikre bedre oppmøte videre gjennom møter
annenhver gang.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Kevin Chen 1STE
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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