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Referat – Elevrådsmøte, uke *2* 
Dato: Torsdag 08. januar 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: Vinteraktivitetsdag 

 Sak 3: Styrevalg / Åpen dag 

 Sak 4: Eventuelt 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Jan Victor Qian 1STC 

Ordstyrer: Tayyeb Jilani 2STA 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T T - 

STB B - T 

STC T V - 

STD T - B 

STE V T - 

STF B - - 

STG T - - 
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Sak 2: Vinteraktivitetsdag 

Skal skolen arrangere vinteraktivitetsdag? 

Problem 

- Dårlig oppmøte tidligere 

- Vinteren er snart over 

Forslag på løsninger: 

- Underskriftskampanje for å se på oppslutningen 

- Alternativopplegg for de som ikke vil 

 

 

Sak 3: Styrevalg / Åpen dag 

Elevrådet oppfordrer alle til å stille til styrevalget  

- Informasjon kommer fortløpende 

Enten neste uke eller uken der igjen (15. / 22. januar) 

- Mulig det blir laget en promoteringsvideo 

 

Skolen arrangerer åpen dag allerede på onsdag 21. januar  

- Viktig med mange guider (flere enn i fjor) 

- Spre ordet 

 

 

Sak 4: Eventuelt 

Ingen tilbud om gratis mat i leksehjelpen siden august 

- Tidligere har det vært knekkebrød o.l. 

- Har sannsynligvis noe med den gjeninnsatte kantina 

 

Benkpressbenken på styrkerommet er ødelagt 

- Ligger et ønske om å vedlikeholde styrkerommene / kjøpe nytt utstyr 

 

Tentamensfordelingen oppleves som litt tilfeldig 

- Noen hadde lesedager / pauser mellom tentamenene, mens for andre var de plassert 

rett etter hverandre  

- Ønske om en mer hensiktsmessig fordeling med tilstrekkelig hvile / forberedelsestid 
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Hva skjer med garderobene / gymmen? 

- Ikke noe informasjon for øyeblikket, men skal undersøkes 

Meldingen fra ledelsen har i utgangpunktet vært at de skulle stå ferdig over jul/nyttår 

 

- Mange har hatt teori i gymmen i stedet, men de som ønsker praksis må i så fall 

benytte seg av de gamle garderobene 

- Andre alternativer har vært og f.eks. å dra til den nærliggende Bislett (stadion) 

 

- Enkelte gymlærere har fortalt at jentegarderobene vil stå klare neste uke 

Må bare vaskes og males over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretær 1 / Nestleder i elevrådet ved OKS 2015 

Jan Victor Qian 1STC 

sekretar1@elevradet.no  

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/

