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Referat – Elevrådsmøte, uke *41* 

Dato: torsdag 8. oktober 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: EO – valg tirsdag neste uke 

 Sak 3: Tilbakemeldinger fra stiftelsen 

 Sak 4: Snapchat – filter 

 Sak 5: Eventuelt 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian, 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: EO – valg tirsdag neste uke 

Neste uke skal det være uravstemning om EO – medlemskap. Følgende elever skal hjelpe til 

med innsamling av stemmesedler:  

Vivi Galsjøen, 1A 

Klasse 1 2 3 

STA B T - 

STB T T V 

STC T V - 

STD - T T 

STE V T T 

STF T T V 

STG V V B 



   2 

Norunn Krokeide, 1A 

Mathilde Verne, 1C 

Amun Lie, 1E 

Maya Jamal, 1G 

Emilia Steenstrup, 1E  

Maria Ulltveit-Moe, 2A 

Jacob Fylling Jensen, 2C  

 

Sak 3: Tilbakemeldinger fra Stiftelsen Oslo Katedralskole 

Elevrådet mottar 50 000kr fra Stiftelsen hvert halvår. Fra denne summen trekkes det penger 

som må brukes på eventuelle hærverk. For siste halvår i skoleåret 2014/2015 ble det trukket 

fra 15 000kr fordi det var tagging på jentedoen og klistremerker på skapene.  

Dette gjør at Elevrådet får mindre penger som kan brukes på elevene og elevlagene.  

 

Sak 4: Snapchat – filter 

Etter ønske fra elever skal vi jobbe for at Oslo Katedralskole får et Geofilter på Snapchat.  

Det holdes en konkurranse der elevene kan sende inn forslag til Geofilter og en jury skal kåre 

en vinner. Vinneren vil få en premie, men denne er ikke bestemt enda.  

 

Sak 5: Eventuelt 

Kalde klasserom 

Klasserommene er kalde og det ønskes at ovnene skrus på.  

 

Kildesortering 

Flere elever vil ha kildesortering. Dette er en sak som blir tatt opp med jevne mellomrom. 

Problemet er at de som henter søppelet ikke kildesorterer, så selv om vi velger å gjør det, vil 

ikke søppelet bli sortert.  

 

Kaffe i kantinen 

Det ønskes status på vannkokings- og kaffemaskinene i kantinen. Dersom det ikke er 

kaffemaskiner, ønskes dette.  

 

Endre aktivitetslære til friluftsliv 

Noen elever som har aktivitetslære mener at faget er veldig likt vanlig gym, og ønsker at 

innholdet skal preges mer av friluftsliv.  
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Trangt i gymgarderobene  

Når flere klasser har gym samtidig blir det veldig trangt i gymgarderobene, spesielt 

jentegarderoben.  

Etter brannen i guttegarderoben i fjor brukte guttene en annen garderobe. Man lurer på om det 

er mulig å bruke denne garderoben.  

 

Jevnere fordeling av vurderinger 

Flere opplever at det er mange vurderinger på en uke, og det ønskes en jevnere fordeling. Selv 

om dette er vanskelig for 2. klasse og 3. klasse grunnet programfagene, skal det tas opp med 

ledelsen.  

 

Planleggeren på It’s Learning 

Ulike lærere benytter seg av It’s Learning på ulike måter, og man ønsker at flere skal bruke 

planleggeren når de legger ut lekser, innleveringer og prøvedatoer.  

 

Mangler i ulike klasserom 

- Klasserommet til 3D (R315): mangler gardiner og klokke 

- Klasserommet til 1F: mangler en gardin og  

 

Status på Katta – koppene 

Designet på logoen er sendt inn, og koppene bestilles så snart logoen godkjennes.  

Det er ønske om handlenett med skolens logo.  

 

Ønske om fleksitid 

Både Nissen VGS og Elvebakken VGS har en ordning med fleksitid. Fleksitid går ut på at det 

er et visst antall studietimer i uken som er frivillige studietimer. Oppmøte på disse timene 

føres i et eget regnskap og kan avspaseres etter et regelverk.  

Dette ønskes nå på Katta.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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