Referat – Elevrådsmøte, uke *47*
Dato: torsdag 19. november 2015
Sted: Aulaen
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Møtekritikk

Sak 1: Konstituering
Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
Ordstyrer: Kevin Chen 1STE
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Julekomité
Julekomitéen vil ha ansvar for å skape julestemning på skolen.
Følgende elever ønsket å bli med i komitéen:
Vivi Svendsen 1A
Sara Bohloli 1B
Mathilde Nilsen 1C
Maria Ulltveit-Moe 2A

Sak 3: Økonomisk status
Etter å ha fått tilgang til bankkontoen, har vi blitt oppmerksomme på at vi kun har 2000 kr på
konto. Dette er fordi stiftelsen ikke har sendt penger. Elevrådsstyret har sendt mail, så dette
ordnes forhåpentligvis snart.
Sak 4: Søknad om pengestøtte – Kattarock
Kattarock er en endags musikkfestival som arrangeres av frivillige elever ved Oslo
katedralskole hvert år.

Kattarock søker om 19 500,- kr til årets festival.
*Elevrådsstyret har bestemt at elevrådet ikke kan vedta noen økonomiske bevilgninger til
stiftelsen har overført penger, men søknaden ble presentert og Maren Hessen fra Kattarock
svarte på spørsmål.*

Kattarock får støtte fra Kattateateret og budsjettet for i år ligger på 27 000kr. I fjor bevilget
elevrådet 6050kr til Kattarock 2014. Kattarock ønsker 13 450kr mer til årets festival.
Hovedgrunnen er at festivalen skal arrangeres i aulaen i stedet for i gymsalen, og
produksjonskostnadene er høyere som følge av plassbyttet. Leie av utsyr og betaling til
lydtekniker, samt losji og transport av artister står for 17 600kr. I tillegg er det en tonoavgift
(avgift til TONO for bruk av musikk i offentlige sammenhenger) på 3000kr.

Kattarock har også muligheten til å søke penger direkte fra Kattas Venneforening, der de kan
få 5000kr.
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Sak 5: Mattelørdag og fysikksøndag
Det har tidligere vært et arrangement en lørdag før mattetentamen - «mattelørdag» - og en
søndag før fysikktentamen - «fysikksøndag» - der elevene kan komme og gjennomgå
oppgaver med kontaktlærer og generelt forberede seg til tentamen.

Det er gitt beskjed om at hverken mattelørdag eller fysikksøndag vil arrangeres før
juletentamenene i år, fordi skolen ikke har økonomiske midler til å arrangere det.

Flere elever mener at det er et svar vi ikke bør ta til takke med, ettersom dette er gode tiltak
som mange tar seg nytte av. I tillegg ønsker flere at skolens budsjett skal være mer
tilgjengelig og at det skal gis en forklaring på hvorfor skolen har dårlig økonomi.

Det har vært rykter om at Trond Simen skal arrangere en egen fysikksøndag.

Sak 6: Papirdispensere i gangene
Flere elever ønsket papirdispensere nær vaskene i gangene, men dette vil ikke være mulig
grunnet brannfare.

Sak 7: Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 47 i klassens time.

Sak 8: Kildesortering på skolen
Søppelkassene i kantinen er markert med klistremerker for restavfall, plastavfall og matavfall.
Etter hvert vil dette utvides til hele skolen.

Sak 9: Eventuelt
Kantinen lukter frityr
Flere elever mener kantinen lukter for mye frityr.

Pipelyd i høyttalerne
Dette gjelder for klasserom 301 og 303.

Kalde rom
Dette gjelder for klasserom 202 og gymsal 2.
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Jentedoen i fjerde etasje
Veggen mellom dobåsene på jentedoen i fjerde etasje er ikke skrudd ordentlig sammen, og
man ønsker det fikset.

Møtekritikk
Det var uklart hvor møtet skulle holdes. Riktig sted bør skrives på innkallingen.

Det var bra at økonomiansvarlig var til stede, men det ønskes at enda flere i styret skal
komme på ordinære elevrådsmøter.

Hva har skjedd med kakelisten?

Man ønsker at elevrådsleder skal være enda mer til stede.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘15
Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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