Referat – Elevrådsmøte, uke 43
Dato: torsdag 27. oktober 2016
Sted: Festsalen
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Sak 1: Konstituering
Referent: Mathilde Verne 2STC
Ordstyrer: Ylja Lægreid 3STD
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Planer videre, inkludert Haloween

1

Vi har laget et Facebook-event, hvor vi deler ut godteri til dem som har kostyme. De
tillitsvalgte bes om å spre informasjon til klassene sine om at de vet at de kan komme til
skolen utkledd og få godteri.
Forslag til planer videre: I forbindelse med jul: På Nydalen deler de ut gløgg osv, og det
hadde vært fint om vi kunne gjøre noe lignende. I tentamensukene hadde det vært fint med
heiaaksjoner for å øke motivasjonen.
Etter hvert skal det nedsettes en julekomite, og de tillitsvalgte bes spre informasjon om dette
til klassene sine.

Sak 3: Pengesøknad fra KBK
KBK presenterer søknaden sin. De vil blant annet arrangere bordtennisturnering, og derfor vil
de ha penger til racketer og penger til en eventuell premie. De søker om 1000kr.
Votering:
For: 13
Mot: 0
Avh: 0
Søknaden blir bevilget.

Sak 4: Valg av ny sekretær 2
Ingen stiller til valg som sekretær 2, så saken blir utsatt til neste elevrådsmøte. De tillitsvalgte
blir bedt om å informere klassene sine om posisjonen, og at alle kan stille.

Sak 5: Eventuelt
Fagdager
Noen elever vil ha fagdager. Per dags dato arrangerer vi ikke dagdager, blant annet fordi det
kan skape trøbbel angående fraværsgrensen.

Elevrådskonferansen
De som skal på elevrådskonferansen har ikke fått informasjon om dato, oppmøte osv. det skal
komme etter hvert.

Do i 4. etasje
Noen elever vil ha papirdispenserere på doene i 4. etasje.

2

UBM
Årets representanter til UBM har ikke fått tilstrekkelig informasjon om dato osv.
Informasjonen må også komme gjennom flere kanaler, vi kan ikke være avhengige av at

Sak 6: Møtekritikk


Ylja er en flink ordstyrer.



Innkallingen var uklar og kom sent. Den burde ha vært mer formell.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Mathilde Verne 2STC
mathii0405@osloskolen.no
http://elevradet.no/

3

