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Referat – Elevrådsmøte, uke *46* 

Dato: torsdag 12. 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: Kildesortering 

 Sak 3: Julekomité 

 Sak 4: Klassens time 

 Sak 5: International Day for Tolerance 

 Sak 6: Økonomi 

 Sak 7: Retningslinjer for opplæringen 

 Sak 8: Eventuelt 

 Møtekritikk 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Klasse 1 2 3 

STA T T - 

STB - - T 

STC T - T 

STD - - - 

STE B - - 

STF T T - 

STG B B - 
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Sak 2: Kildesortering 

Skolen skal begynne å kildesortere avfallet.  

Det er viktig å informere klassene om dette.  

Søppelkassene i aulaen er allerede merket med klistremerker, og andre søppelkasser vil 

merkes etter hvert.  

 

Sak 3: Julekomité 

For å skape julestemning på skolen, skal det lages en komite med ansvar for dette.  

Alle elver som ønsker det, kan bli med i komitéen.  

Pynte rektorrommet og gangene, spille julemusikk i friminuttene, ha en juleworkshop og 

holde en klasseromspyntekonkurranse er noen idéer.  

 

Sak 4: Klassens time 

Klassens time er det tidspunktet klassen får informasjon direkte fra Elevrådet via 

elevrådsrepresentanten. Det er derfor viktig å holde klassens time.  

 

Sak 5: International Day for Tolerance 

Mandag 16. november er the International Day for Tolerance. Varaordfører kommer på besøk 

og det er viktig at så mange som mulig får vite om og kommer på arrangementet i midttimen i 

aulaen. Kattas Filmskaperklubb har laget en film i anledning dette.  

 

Sak 6: Økonomi 

Det har lenge vært problematisk å få tilgang til elevrådets bankkonto, men nå har vi endelig 

kontakt med DnB. En oppdatering på den økonomiske statusen kommer fortløpende. 

 

Sak 7: Retningslinjer for opplæringen 

«Retningslinjer for opplæringen» er et dokument som lister opp rettigheter du har i tillegg til 

de som står i opplæringsloven som elev på Oslo Katedralskole. Dokumentet er utdatert og 

elevrådsstyret skal, i samarbeid med ledelsen, fornye det. 

Dette er elevenes sjanse til å komme med forslag.  

 

Sak 8: Eventuelt 

Tilgang til internett 

Er det mulig å få tilgang til Internettet på skolen til mobiler og andre enheter? 

Det er nettilgang i klasserommene, dersom man kobler seg til ethernet-kontakten. Er dette 

lov?  
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Toastmaskin 

Toastmaskinen i kantinen fungerer ikke, og det ønskes at den blir fikset.  

 

Prøver i studietiden 

Ledelsen er redde for at elever skal misbruke muligheten de har til å ta prøver i studietiden.  

 

Møtekritikk 

Møtet er satt på et klønete tidspunkt, i og med at det er finale i Ninjaleken. Det kan forklare 

manglende oppmøte.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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