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Referat – Elevrådsmøte, uke *36* 

Dato: torsdag 3. september 2015 

Sted:  

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Valg av ny Sekretær 2 

 Sak 3: Valg av 2 nye representanter til Driftsstyret 

 Sak 4: Forberedende komite til Høstsymposium 

 Sak 5: Respons fra elever på Katta – produkter 

 Sak 6: Påmelding til Elevrådsløftet 

 Sak 7: Allmøte med presentasjon av det nye Elevrådet 

 Sak 8: Eventuelt 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Rachel Navina 3STC og Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Tayyeb Jilani 3STA 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T B B 

STB - - T 

STC - - B 

STD - T T 

STE T T B 

STF - T T 

STG B B - 
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Sak 2: Valg av ny sekretær 2 

 

Representanter:  

Mahin Sheikh 2STA 

Maria Ruiz Ulltveit – Moe 2STA 

  

Det var 15 stemmeberettigede til stede (14 klasserepresentanter og 1 stemme fra styret.  

 

Valgresultater:  

Sekretær 2: Maria Ruiz Ulltveit-Moe 2STA 

  

Sak 3: Valg av to nye representanter til Driftsstyret.  

 

 

Både 1. representant (Arild Leiknes Snekkevik) og 2. representant (Nicholas Bertheau) går 

ikke lenger på skolen. Alle de som innehadde verv flyttes to plasser frem i rekken, og 3. vara 

og 4. vara skal velges.  

 

Representanter: 

Hana Mikami 3STA 

Katarina Eisenstein 2STE 

Ylja Lægreid 2STD 

 

Resultater:  

3. vara: Katarina Eisenstein 2STE 

4. vara: Hana Mikami 3STA 

 

Ansvarsoppgaver Krav Verv 

Jobber sammen med Sekretær 1. 

Forbereder møtene med resten av 

styret, skriver referat til møtene 

og er en aktiv del av styret.  

En sekretær 

 

Sekretær 2 sitt verv varer et år.  

Ansvarsoppgaver Krav Verv 

Representantene er bindeledd 

mellom elevrådet og Driftsstyret. 

To representanter 

og fire varaer. 

 

Representantene innehar vervet i 2 år 

eller til de går ut fra skolen. 
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Fullstendig liste over representanter til Driftsstyret:  

1. representant: Håvard Damm 3STB 

2. representant: Ane Volla 2STF 

 

1. vara: Tayyeb Jilani 2STA 

2. vara: Haider Abbas 1STC 

3. vara: Katarina Eisenstein 2STE 

4. vara: Hana Mikami 3STA 

 

Sak 4: Forberedende komite til Høstsymposium 

Høstsymposium er satt til torsdag 17. september til fredag 18. september på Strandheim 

Leirsted. Det er omtrent 1 time unna Oslo.  

 

Symposium er når Elevrådet endrer Elevrådets grunndokumenter (arbeidsprogram, vedtekter 

og budsjett). På Høstsymposium skal vi revidere Vedtektene og Elevrådsstyret skal redegjøre 

for den økonomiske og politiske statusen.  

 

Det trengs en forberedende komite, som kan planlegge symposium.  

Foreløpig er det bare Ask Brynjar 3STC og Maria Ruiz Ulltveit-Moe 2STA som har meldt 

seg.  

Meld ifra til Elevrådsleder, Tayyeb Jilani 3STA, hvis du ønsker å hjelpe til. Alle elever kan 

være en del av den forberedende komiteen.  

 

Sak 5: Respons fra elever på Katta – produkter 

Elevrådet har planer om å produsere Katta – produkter, som kan være til salgs for elevene på 

skolen. Det var stort sett positive tilbakemeldinger, med noen klasser som var mindre 

engasjerte. Alt i alt ingen innvendinger.  

 

Sak 6: Påmelding til Elevrådsløftet 

Elevorganisasjonen(EO) arrangerer Elevrådsløftet, et kurs for Elevråd i den videregående 

skole. Det skal holdes på Hersleb VGS tirsdag 8. september 2015 fra kl. 9.00 til kl. 15.00.  

Jan Victor Qian 2STC og Ask Brynjar 3STC ønsker å være med. Hvis det er flere 

representanter som ønsker å være med på kurset, er det bare å melde seg på via denne linken. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yrBNTb95lVqM-79DnQl0a1yI9RrGTzaW9ZG3cc0Ebng/viewform?c=0&w=1
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Sak 7: Allmøte med presentasjon av det nye Elevrådet 

Neste fredag (11. september 2015) arrangeres det allmøte i aulaen, der alle representantene i 

Elevrådet skal presenteres. Det er obligatorisk oppmøte for representantene, og vi ber alle 

informere klassen sin om møtet.  

 

Sak 8: Eventuelt 

Installering av programmer på PC-er 

- Når man prøver å installere nye programmer på PC-en, kreves et adminpassord. Er 

det mulig å få tilgang til passordet? 

- Kaleem(IKT ansvarlig) har sagt at han ikke vil gi ut passordet eller installere 

programmer for elever, men kunne han blitt mer fleksibel?  

Flere skap i tredje etasje 

- Det ønskes flere skap i tredje etasje 

Speil 

- Det ønskes større speil i jentegarderoben og på begge doene i fjerde etasje.  

Fulle 37-busser på vei til skolen 

- Det er mange som benytter seg av 37-bussen på vei til skolen, og med Munch VGS i 

nærheten er det enda flere. Det foreslås om vi kan sette i gang et samarbeid med 

andre skoler og fikse en skolebuss som kun kjører i rushtiden.  

- Det ønskes også at man sender en klage til Ruter om at det er for fulle busser i 

rushtiden.   

Teaterbandet har ikke noe sted å øve 

- Etter at rom 413 ble omgjort til Elevlagsrom, har ikke Teaterbandet noe sted å øve. 

Hvilke andre muligheter har de? 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/

