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Referat – Elevrådsmøte, uke *19* 

Dato: Torsdag 7. mai 2015 

Sted: Festsalen 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Ny lesesal 

 Sak 3: Psykolog på skolen 

 Sak 4: Melding fra ledelsen om vannkrig 

 Sak 5: Klassens time 

 Sak 6: Plakett til Arild Hem 

 Sak 7: Eventuelt 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 1STC og Tayyeb Jilani 2STA 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T T - 

STB T T T 

STC V V - 

STD - T T 

STE T B - 

STF T - - 

STG T - - 
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Sak 2: Ny lesesal 

Det skal lages en lesesal der biblioteket var midlertidig. Lesesalen kommer til å ha samme 

design som det nye biblioteket. Det var mye positiv tilbakemelding fra klassene om de kom til 

å bruke lesesalen fremfor kantinen og aulaen.  

 

Sak 3: Psykolog på skolen 

Det kommer til å være en psykolog på skolen en dag i uken. Mer informasjon kommer 

fortløpende.  

 

Sak 4: Melding fra ledelsen om vannkrig 

Det var en vannkrig i fjor, som måtte stoppes grunnet skader. Ledelsen vil helst ikke at det 

skal være en vannkrig i år, men hvis det er et ønske, kan russepresidenten planlegge og 

diskutere saken med ledelsen.  

 

Sak 5: Klassens time 

Det er en del variasjon på hvor ofte det er klassens time, hvor bra oppmøtet er og i hvor stor 

grad lærer er en del av timen. Dersom det ikke kan holdes klassens time, brukes ofte 

Facebook for å skape dialog og ta opp aktuelle saker.   

 

Det er elevrådet som skal lede klassens time, og de tillitsvalgte må få mer autoritet. Samtidig 

er det viktig med godt oppmøte, slik at alle får informasjonen fra elevrådet.  

 

Under diskusjonen ble det tatt opp  

 om ledelsen er åpne for å ha klassens time på noe annet tidspunkt enn i midttimen på 

tirsdager. Denne saken har vært diskutert flere ganger, og midttimen på onsdager er 

det beste alternativet.  

 om klassens time bør være obligatorisk.  

 

 

Sak 6: Plakett til Arild Hem 

Lærere som pensjonerer seg, og har jobbet et visst antall år pleier å få en plakett med 

sitt navn. Ryktene sa at Arild Hem ikke ville få det og elever har reagert negativt på 

dette.  
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Det viste seg at skolen har sluttet med denne tradisjonen, ettersom plaketten de ville 

fått ble hengt på sitteplassen til vedkommende, men lærerne har ikke lenger faste 

sitteplasser.  

 

Sak 7: Eventuelt 

Salg av Schola Osloensis – produkter 

Det er et ønske om at man skal selge Schola Osloensis – produkter, som blant annet Schola 

Osloensis – kopper.  

 

Toastmaskin i kantinen 

Det skulle kommet en ny toastmaskin etter påske, men dette har ikke skjedd. Det er et ønske 

om å få en ny.  

 

Fravær 

Ulike lærere fører fravær på ulike måter. Det ønskes klarhet i hva reglementet sier om dette.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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