Referat – Elevrådsmøte, uke *11*
Dato: Torsdag 12. mars 2015
Sted: Festsalen

Oppmøte:

Klasse
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Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Bevilgning av penger til Harry Potter-laget og Idrettslaget



Sak 3: Oppussing av gamle-kantina



Sak 4: Oppussing av elevlagsrom 412



Sak 5: Allmannamøter



Sak 6: Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA
Ordstyrer: Tayyeb Jilani 2STA
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Bevilgning av penger til Harry Potter-laget og Idrettslaget
Elevrådet stemte over bevilgning av kr 6500,- til 2x21 idrettsdrakter etter søknad fra Harry
Potter-laget

1

Det var 11 stemmeberettigede og saken måtte ha 6 stemmer for å godkjennes.
FOR: 9
MOT: 1
AVH: 1

Bevilgning av 6500,- til Harry Potter-laget og Idrettslaget er godkjent.

Sak 3: Oppussing av gamle-kantina
Det ønskes at gamle-kantina skal være åpen for alle elever i alle friminutt (per dags dato kan
man spørre vaktmester om å låse opp)
-

Må ha kontroll på hvem som er der, grunnet ansvar for gjenstander av verdi

-

Et av hovedproblemene før var at det var mye søppel som ikke ble ryddet. Om gamlekantina skal åpnes for alle, må de som er der ha ansvar for rydding.

Oppussing
-

Ønskes ny komfyr og nye komfortable sofaer

Sak 4: Oppussing av elevlagsrom 412
Det ønskes at rom 412 skal kunne brukes av både elevlag og elever i friminutt og fritimer.
-

Det er muligheter for rydding av rommet og innsettelse av sofaer

-

Problem
Koret skal oppbevare noter der til neste år og musikerne øver og oppbevarer
instrumenter der. Dette er gjenstander av verdi som kan være problematisk å
oppbevare i et åpent rom

Alternativt er Wergeland reservert til elevene, og kan benyttes ved ulike møter
-

Det finnes planer om å sette opp en liste der man kan booke rommet

Det er delte meninger om rom 412 skal gjøres om til oppholdsrom
-

Klasser i de øvre etasjene føler at de eksisterende oppholdsrommene er lang unna

-

Klasser i nedre etasjer tenker at ingen kommer til å bruke rommet fordi det er andre
rom som er nærmere
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Sak 5: Allmannamøter
Angående allmannamøter var det delte meninger:
-

Det ønskes ikke allmannamøte.
Elevrådsmøtene er åpne for alle elever

-

Det finnes allerede en tilsvarende ordning ved allmøter
Benyttes ved saker som krever spesiell oppmerksomhet

Forslag til elevrådet å publisere møteagenda på f.eks. Facebook og informasjonsskjermene for
å skape mer engasjement rundt møtene.

Sak 6: Eventuelt
Hva skjer med teaterloftet?
Det har vært rykter om at ledelsen skal endre på teaterloftet
-

Elevrådet har imidlertid ikke fått tak i nok informasjon til å komme med en endelig
konklusjon

-

Låsen inn til teaterloftet er skiftet, så det er få elever som har tilgang nå
Hovedgrunnen til dette er at det ikke er et optimalt oppholdsrom med tanke på
brannsikkerhet

Prisene i kantina har gått opp
-

Dette er en businessbeslutning fra kantinas side, ettersom det er de som styrer prisene

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘15
Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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