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Referat – Elevrådsmøte, uke *45* 

Dato: torsdag 5. november 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: Skolemiljøutvalget – representant for tredje trinn 

 Sak 3: Søknad om pengestøtte – PLAN Katta 

 Sak 4: Arrangementer før jul 

 Sak 5: Elever på taket 

 Sak 6: Gymgarderoben i 4. etasje 

 Sak 7: Eventuelt 

 Sak 8: Møtekritikk 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Kevin Chen 1STE 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T T T 

STB T -  -  

STC T V T 

STD B T T 

STE B T -  

STF T T V 

STG T V -  
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Sak 2: Skolemiljøutvalget – representant for tredje trinn 

Skolemiljøutvalget er et utvalg som skal jobbe for å bedre psykososialt og fysisk miljø på 

skolen.  

Elevrådsstyret innstilte Frøydis Akø som representant for tredje trinn, og ettersom det ikke er 

noen andre kandidater, fortsetter Frøydis Akø.  

 

Sak 3: Søknad om pengestøtte – PLAN Katta 

Ved forrige elevrådsmøte (29. oktober 2015) gikk elevrådet gjennom søknaden fra PLAN 

Katta om pengestøtte og ønsket en presisering i bruk av penger og en mer generell pengesum.  

 

Arfa Irej og Melissa Sabamali, lederne i PLAN Katta, var på møtet for å svare på eventuelle 

spørsmål.  

 

Etter samtale, ønsket elevrådet enda en revidering av søknaden. De ønsket konkrete summer 

på pengene som vil bli brukt og ulike forslag på pengesummer PLAN Katta søker om. Dette 

trengs for å kunne gjennomføre en votering.  

 

Økonomiansvarlig ønskes tilstede på neste møte, slik at den økonomiske situasjonen kan bli 

presentert før voteringen.  

 

Sak 4: Arrangementer før jul 

Hva ønsker elevrådet å arrangere før jul? 

- Pynte gangene og rektorrommet 

- Bilder av katter med nisseluer på 

- Juletre i skolegården 

- Spille julemusikk i midttimene 

 

 

Sak 5: Elever på taket 

Fredag 30. oktober ble noen elever sett på taket. Det er ikke tillatt å gå på taket.    

Eilif Holte, leder i Stiftelsen Oslo Katedralskole, har sagt at elevrådet vil få en bot på 1000kr 

per elev som sees på taket. Dette trekkes fra de 50 000kr vi får hvert halvår.  

Hvilke tak gjelder dette for? 

Kan elevrådet stilles ansvarlige for det elevene gjør? 

 

Sak 6: Gymgarderoben i 4. etasje 
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Garderoben i 4. etasje skal pusses opp til vinterferien og vil bli brukt som jentegarderobe.  

 

 

Sak 7: Eventuelt 

Kaleem har tatt PC’er fra skap som står ulåste 

Kaleem har tatt PC’er fra skap som står ulåste. Noen tror det er på oppfordring fra rektor.  

Har han lov til dette? Hva er bakgrunnen for det?  

 

Mange vurderinger på en uke 

Flere klasser melder at de har flere vurderinger (innleveringer, skriftlige prøver, småprøver og 

fremføringer) på en uke.  

Ifølge «Retningslinjer for opplæringen» punkt 3, skal en elev ikke ha flere enn tre prøver på 

en uke. Det skal heller ikke være en stor innlevering eller fremføring og prøve på samme dag.  

Hva kan elevene gjør hvis dette skjer? 

 

Mange klasser har en prøveplan hengt opp i klasserommet, slik at man får en oversikt over 

vurderinger.  

På It’s Learning er det en digital kalender lærerne kan bruke. 

 

Prøver på mandager 

Hvis lærere setter prøver på mandager, presses elevene til å jobbe i helgen. Det ønskes at 

elevrådet sier ifra om dette til lærerne.  

 

Mat i kantinen på leksehjelp 

Det ønskes en begrunnelse på hvorfor skolen ikke har penger til å dekke kostnadene for mat 

under leksehjelpen. Flere elever mener at det å få mat motiverer dem til å jobbe.  

 

«Mattelørdag» og «fysikksøndag» 

Det har tidligere vært et arrangement en lørdag før mattetentamen – «mattelørdag» - der 

elevene kan komme og gjennomgå oppgaver med kontaktlærer og generelt forberede seg til 

tentamen.  

 

Nå er det gitt beskjed om at det i år ikke skal være noen «mattelørdag». I stedet har vi fått en 

lesedag dagen før mattetentamen. Hva gjør at man ikke kan ha begge deler? 

 

Før fysikktentamen vil det ikke være noen lesedag. Hva skjer med «fysikksøndag» (lignende 

arrangement, bare at det er på en søndag og man jobber med fysikk)? 
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Politisk fravær 

Hvorfor kan man bare få politisk fravær for hele dager og ikke enkelttimer?  

Elever har lagt merke til at ulike lærere fører fravær på ulike måter, og ønsker en oppklaring i 

hvordan politisk fravær skal føres og hvilke regler det er i forbindelse med slikt fravær.  

 

Doene i fjerde etasje 

Man kan ikke lukke døren ordentlig på den ene doen i fjerde etasje, og veggen mellom doene 

er skjev.  

 

Dobørster på jentedoene 

Det ønskes dobørster på jentedoene.  

 

Helsesøster 

Skolen har ingen helsesøster akkurat nå, men man kan henvende seg til Helsestasjon for 

ungdom fra kl. 12:00-15:00.  

Det skulle være intervjuer av søkere til posten som helsesøster, og rektor har informert om at 

disse intervjuene er i gang. 

 

Vannautomat i fjerde etasje 

Vannautomaten gir bare lunkent vann, og det ønskes at automaten fikses.  

 

Papir ved vaskene i gangene 

Det ønskes papir ved vaskene i gangene.  

 

Ønsker fra kunstklassen 

Det ønskes en ny vask og en papirdispenser ved klasserommet klassen bruker. 

 

Sak 8: Møtekritikk 

Elevrådsstyret burde være til stede oftere. 

 

 

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/

