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Sak 1: Konstituering
Referent: Mathilde Verne 2STC
Ordstyrer: Kevin Chen 2STE
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Informasjon om høstsymposium
Høstsymposium arrangeres fredag 14. oktober og varer hele dagen. Styret har bestemt at årets
symposium skal holdes på Fredshuset.
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På høstsymposiet skal vedtekter vedtas og Elevrådet skoleres. Påmelding og formell
innkalling kommer. Lunsj serveres. Miljøansvarlig påpeker at alle klasser er pålagt å sende en
representant, helst tillitsvalgt. Det er en viktig dag hvor man kan endre mye.

Sak 3: Informasjon om psykisk helsedag
Psykisk helsedag holdes mandag 10. oktober etter høstferien. Arrangementet er fortsatt under
planlegging, men vil bli arrangert halve dagen. Det vil innebære filmvisning, foredrag og
aktiviteter tilknyttet psykisk helse. Ledelsen har avlyst felleslunsjen, men tillitsvalgte blir
oppfordret til å ta initiativ til å ha felles lunsj med klassene.
Det er delvis felles opplegg for VG1 og VG3, med bl. a. felles kickoff. Resten av dagen har
VG1 har fokus på det å begynne på videregående, VG3 på veien videre. VG2 kommer til å
jobbe hele dagen med kroppspress.
Se referater fra styremøter for mer info, bl. a.
https://elevradet.no/dokument/elevradsstyrem%C3%B8ter/.
Alle referater kan finnes på https://elevradet.no/dokument/elevradsstyrem%c3%b8ter/
(styremøter) og https://elevradet.no/dokument/elevradsmoter/ (elevrådsmøter).

Sak 4: Valg av driftsstyrerepresentanter
Driftsstyret har møter etter skoletid, og elevenes mening og syn på ulike saker skal bli hørt. I
driftsstyret sitter det også politikere og representanter fra ledelsen. Man får betalt for å
komme på møtene. Vi trenger tre nye vararepresentanter.
Fra vedtektene:
10.1. I Driftsstyret skal det sitte to elevrepresentanter, med tre rangerte vararepresentanter.
Det skal, så langt det lar seg gjøre, sørges for at 1. og 2. vararepresentanten går i andreklasse
og 3. vararepresentanten i førsteklasse.
Kandidater: Johanne 2E, Kamilla 2C, Simon 2F, Ingeborg 3A og Sundas 3D.
1. varaer: Simon 2F Kamilla 2C
2. varaer: Johanne 2E, Kamilla 2C
3. varaer: Ingeborg 3A, Sundas 3D
Simon 2F blir valgt til 1. vara etter hemmelig avstemning.
Johanne 2E blir valgt til 2. vara etter hemmelig avstemning.
Sundas 3D trekker seg, og Ingeborg 3A blir valgt til 3. vara på akklamasjon.

Sak 5: Valg av representanter til Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget trenger én representant per trinn.
Kandidater:
1. trinn: Eline 1A
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Eline 1A blir valgt på akklamasjon.
2. trinn: Mathilde 2C og Gabriella 2A
Gabriella 2A blir valgt etter hemmelig avstemning.
3. trinn: Sundas 3D
Sundas 3D blir valgt på akklamasjon.

Sak 6: Pengesøknad fra Skeiv på Katta
Skeiv på Katta ber om 1800kr til forskjellige prosjekter. Ingen kom for å presentere søknaden,
men Kevin leste opp begrunnelsen de hadde sendt inn sammen med søknaden.
Votering
For: 13
Søknaden ble bevilget.

Sak 7: Saker til eventuelt
1. Tillitsvalgt i 1A bakte kake til møte, så det er 1Bs tur neste gang.
2. 1D ønsker basketballkurver.
3. Noen elever lurer på hvordan varmeovnene fungerer, og om det finnes noe godt
system for når de er på og av. Ofte er de på selv om det er varmt, og motsatt.
4. Noen ønsker toastmaskin, antageligvis i kantinen.
5. Det ønskes et arrangement på skolen for folk som er utenfor. Rettighetsansvarlig
Johanne påpeker at vi gjerne vil ha innspill til sosiale arrangementer vi kan
gjennomføre for å bedre miljøet på skolen.
6. R304 (3G) har problemer med gardiner, og skiltet foran døra er feil.

Sak 8: Møtekritikk
Det var ingen kritikk til møtet.

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