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Referat – Elevrådsmøte, uke 7 

Dato: torsdag 18. februar 2016 

Sted: Festsalen 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Skal vi ha psykisk helsedag? 

3. Hva skal elevrådets rolle være? 

4. Årsmøtet 

5. Eventuelt  

6. Møtekritikk 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kevin Chen 1STE 

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2C 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Psykisk helsedag 

Elevene på skolen er positiv til ha psykisk helsedag. Elevrådsstyret ønsker at helsesøster 

hjelpe til med å arrangere dette.  

Klasse 1 2 3 

STA  V  

STB T   

STC B  V 

STD  V  

STE T T T 

STF T T  

STG    
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Jan Victor ønsker å planlegge psykisk helsedag litt senere. Ingen av tilstedeværende 

representantene er negative til forslaget.  

 

Sak 3: Elevrådets rolle  

Elevrådsstyret diskuterte om at mye av det elevrådet i de andre skolene arrangerer, gjøres av 

elevlagene på Oslo Katedralskole. Derfor bør kattaelevrådet kanskje heller gi større satsing i å 

inkludere elever, ta opp psykisk helse, og planlegge større sosiale arrangementer som 

påskeeggaksjon. Astrid mener at elevrådet bør være mer synlig og inkludere de elevene som 

muligens ikke er med i elevlag eller ekskluderes. Hun mener også at elevrådet fortsetter å 

spille som støttespiller for elevlagene og bedre forholdene mellom klassene (spesielt G-

klassene) 

 

Mathilde 1C mener at elevlagene stå til ansvar for å arrangere fotballturneringer o.l., men 

elevrådet kan ta ansvar for blant annet psykisk helse. Elevrådet kan også koordinere de andre 

elevlagene. Hun tror det er bra om elevrådet står mer synlige i gangene i tillegg til å arrangere 

allmøte i aulaen. Dessuten bør elevrådet gi forslag til ting man kan gjøre som faddere for 

første klassene, så de blir mer kjent med hverandre på starten av skoleåret. 

 

Det er viktig å fange opp de få elevene som mangler noen å henge med. Vi må passe på at 

folk er åpne for flere venner enn de man kjenner fra før av. Elevrådet bør iverksette tiltak for 

å løse «høyre-venstre av gangen» problematikk. 1. klassene føler at de sosiale vennekretsene 

skilles mellom venstre og høyre del av gangen. Det er viktig å få frem samhold på tvers av 

gangen.  

  

Sak 4 Årsmøte: 

Den nye datoen foreslår elevrådsstyret blir 18.03. Men dette må diskuteres med ledelsen for å 

booke hotell. Jan Victor nevnte at det er viktig at representantene setter av datoen.  

 

Sak 5: Eventuelt 

Calling anlegg til annonseringer 

Noen elever vil få opp calling anlegget til å annonsere elevlagsmøter o.l.  

Jan Victor svarte at ASS. Rektor er skeptisk til dette, bla. fordi det vil koste mye å reparere. 

 

Klasserom 202 har dårlig prosjektor.  

De har sendt klager, men har ikke fått skiftet prosjektor.  

 

Status på piano: De vil stemme den snart. 
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Kakelisten 

Blir det kake på elevrådsmøtene? 

 Jan Victor sier at vi ikke kan stifte «kakemafia» nå. Tidligere liste stoppet på 1G. Kanskje 

finne ansvarlige til å passe på listen. Bedre om vi varsler på forhånd.  

 

Sosialt skille mellom 1. klassene «Høyre-venstre» gangen (Tidl. Nevnt under «Elevrådets 

rolle» Sak 3) 

Det er en skille mellom 1. klassene på venstre og høyresiden av gangen. Elevrådet bør 

fremme forslag for å fjerne skillet. Kanskje hindre dette for neste års 1. trinn ved å arrangere 

flere sosiale aktiviteter på tvers av gangene under de første ukene av skoleåret. Hemmelig 

venn speed-dating ble nevnt under møtet.  

 

Elevrådsmøter (Møtemiljø) 

Elevrådet kan bli mer samlet og sitte i ring. For å få til hyggeligere møtemiljø. Men samtidig 

minner Jan Victor på at det er en tradisjon for å holde møtene litt formelle.  

 

Kort om påskejakten som arrangeres av elevrådet 

Påskejaktarrangementet vil bli varslet på FB av elevrådet. Vi vil prøve å gjemme store egg 

med finne-tips på FB siden (for å få likes på siden). Planen blir å kjøpe flere kilo godteri i 

påskeegg og gjemme det rundt på skolen. Jakten vil foregå i midttimene. Tips om hvor, kan 

legges ut litt før midttimene. Tirsdag 15. før påskeferie.  

 

Tentamensplanen 

Jan Victor informerte at elevrådet fikk endret tentamensplanen med ledelsen. 

 

Klage fra vaskepersonalet & Kildesortering 

I tillegg informeres det om at vaskepersonalet klager på at folk ikke setter opp stolene og 

kildesorterer (spesielt i kantina) 

Representantene oppfordres til å ta dette opp i klassene. 

Kanskje elevrådet skal arrangere konkurranse om hvilken klasse som er mest ryddige? 

 

Sak 6: Møtekritikk 

 Elevrådsleder bør koordinere bedre med teateret (og andre lag) slik at flere 

representanter kan komme. 
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Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Kevin Chen 1STE 

sekretar1@elevradet.no 

kevin3101@osloskolen.no 

http://elevradet.no/ 
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