Referat – Elevrådsmøte, uke *16*
Dato: tirsdag 19. april 2016
Sted: Festsalen

Oppmøte:
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Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Støttesøknad v/ HP-laget



Sak 3: Støttesøknad v/ Ugla



Sak 4: Russefrokost v/ UGLA & Elevrådet



Sak 5: Eventuelt



Sak 6: Møtekritikk

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

Sak 2: Støttesøknad v/ Harry Potter - laget
Harry Potter laget ønsker ny hyttetur før sommerferien. Derfor søker de penger til dette i
tillegg til penger til utstyr og snacks for tryllestavverksted. Den totale ønskede summen var
10 000 kr. Fram til dagens møte har elevrådet rundt 40 000-50 000 kr til disposisjon.
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Votering
For: 10
Mot: 1
Avh: 2
Søknaden ble bevilget.

Sak 3: Støttesøknad v/ Ugla
Ugla søker penger til skoleballet fredag 3. juni. De ønsker å senke billettprisene. De
presenterte ulike forslag til pengesum for elevrådet og forklarte hvor mye dette reduserer
enkeltbilletten. Uten elevrådets støtte vil en billett være på 495 kr, men med elevrådet koster
det bare 389 kr.
Med erfaring fra forrige års ball, prøver de å redusere de totale kostnadene også.
Normalt arrangeres ballet ved juletider, men siden et nytt styre tok over Ugla, har de jobbet på
spreng for å arrangere til sommer. En eventuell overskudd kan overføres tilbake til elevrådet.
Etter at Harry Potter laget har fikk innvilget penger, så har elevrådet kun 35 000 kr til
disposisjon. Ulga mener at de ønsker 30 000 for flere hundre elever og at dette vil gå til ballet
ved slutten av skoleåret.
Vi bestemte oss for å votere hovedforslaget om 30 000 kr.
Votering for 30 000 kr
For: 11
Mot: 0
Avh: 3
Ulga fikk bevilget 30 000 kr.

Sak 4: Russefrokost v/ UGLA & Elevrådet
På 17. mai har det alltid vært tradisjon å arrangere russefrokost. I år ønsker Ugla å arrangere i
samarbeid med elevrådet. Alt innkjøp dekkes av ledelsen, men de trenger hjelp til å pynte og
kjøpe inn. Elevrådet søker 5-6 elever til å arrangere russefrokosten og ta med kake. I tillegg
ønskes det 8 elever til å være flaggbærere i flaggborgen.
Under møtet meldte Mathilde seg til å hjelpe til.
Innkjøp skjer fredag før 17. mai.

Sak 5: Eventuelt
Kakelisten
Mathilde mener elevrådet må igjen ta opp kakelisten.
Et forslag er å klage og varsle de ansvarlige i forkant.
Samtidig ble det nevnt at kake ikke er det viktigste elevrådet er opptatt av under møtene.
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Votering
Ja til kake: 7
Nei til kake: 5
Man kan ikke tvinge noen til å bake. De som ikke tar med kake, får ikke, mener Jan Victor
(leder).

Tentamensplan
En del tentamener krasjer med vanlige prøver, og ledelsen vil at læreren og eleven skal ta
dette individuelt opp. Dette mener Elevrådet er feil av ledelsen.

It’s Learning
Det er fortsatt viktig at lærere lærer seg nytte funksjoner på It’s Learning.

Kjønnsnøytrale toaletter
Det kom et forslag om kjønnsnøytrale toaletter ved kantinen.

Stolene på borene ved slutten av dagen
Jan Victor applauderer klassene som setter opp stolene etter siste time. Og minner igjen om å
følge opp dette.

Sak 6: Møtekritikk


Uglas pengesøknad burde komme i forkant av møtet som innkallingen.



Astrid (nestleder) ønsker å få flere oppdateringer angående elevrådsbudsjettet. Evt.
Mer planlegging på økonomi. Slik at hele elevrådet får bedre oversikt over
situasjonen og kan deretter stemme over søknadene.



Johanne (økonomiansvarlig) tipset om at de som skal stemme, bør rekke hånda høyt
opp og være mer effektive.

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