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Referat – Elevrådsmøte, uke *3* 

Dato: Torsdag 15. 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: Elevrepresentanter til kattas venneforening 

 Sak 3: Aktivitetsdag 

 Sak 4: Eventuelt 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Jan Victor Qian 1STC 

Ordstyrer: Tayyeb Jilani 2STA 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA B B T 

STB B T V 

STC B V - 

STD T - B 

STE B - - 

STF T V - 

STG B T T 
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Sak 2: Elevrepresentanter til kattas venneforening 

Kattas venneforening (KV) er en gruppe som forvalter og subsidierer ulike 

elevaktiviteter på skolen, som f.eks. Peblingene. 

 

Et nytt år bringer med seg et behov for valg av nye elevrepresentanter i KV 

- Interesserte kan møte opp på neste elevrådsmøte torsdag 22. januar 

Ca. ett møte i måneden 

Krever ikke så mye jobb 

Informasjon kan finnes på www.elevradet.no 

 

Sak 3: Aktivitetsdag 

Ideer til alternativt opplegg for eventuell vinteraktivitetsdag 

1. Utflukt til store bedrifter 

2. Fagrebuser (fysikk, norsk, eg.) 

3. Skidag 

Har tidligere vært vellykket 

Eventuelle problemer kan være dårlig oppmøte og værforhold 

4. Tur til gudshus 

5. Tur rundt Tryvann 

6. Akedag / skøyter 

7. Dra til Hemsedal på fredag + overnatting 

8. Curling 

9. Snøballkrig 

10. Capture the flag 

11. Bygge snøhuler 

 

Er strengt tatt ikke nødvendig med aktivitetsdag om vinteren heller 

- Om våren er det mange som har eksamen, og det finnes dermed en mulighet for å 

arrangere et alternativt opplegg for de som ikke har prøver da 

 

 

 

 

 

http://www.elevradet.no/
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Sak 4: Eventuelt 

1. Ønske om klokker på skjermene i gangene 

Ringeklokka ringer ikke lenger, så det har blitt viktigere å vite tiden 

Det er ikke så mange klokker ellers på OKS 

2. Prosjektoren i elevlagsrommet er skjev 

3. Ønske om helspeil på jentedoen 

4. Vannet på jentedoen er tidvis veldig kaldt 

 

 

Mat på leksehjelpen kommer 

- Kantina skal begynne å servere snarest (gratis) 

 

Har heldagsprøveplanen for vårsemesteret kommet ut? 

- Den har antagelig dukket opp et sted 

Finner ut av det 

 

Hvorfor kan ikke heldagsprøveperioden strekkes mer utover? 

- Enkelte mener det blir upraktisk å ha en kompakt tidsplan med tanke på prestasjon 

- Grunnen er nok at det er tids- og ressurskrevende å holde tentamensperiode 

Vakter, klasserom må ordnes, internett må reguleres e.g. 

- Kan også fungere som en distraksjonsfaktor under vanlig undervisning og dermed 

bidra til å forstyrre læringsmiljøet i et lengere tidsrom enn hvis perioden er kompakt 

 

Hvorfor har det ikke blitt sendt ut innkallinger på SMS i det siste? 

- Styret har ennå ikke fått tilgang til SMS-tjenesten 

Saken kommer sannsynligvis på plass innen neste møte 

 

Skal kantina fortsette driften nå som prøveperioden er over? 

- For øyeblikket har det ikke fremkommet noen tegn som tilsier noe annet 

 

Hva er status på garderobene? 

- Jentegarderoben er klar 

- Guttegarderoben ordnes forhåpentligvis i løpet av uke 4 

 

Går det an å få ordnet vask i styrkerommet? 

- Mest sannsynligvis ikke, grunnet manglende vannrør 

 



   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

