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Referat – Elevrådsmøte, uke *48* 

Dato: torsdag 26. 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: Elevrådskonferanse 

 Sak 3: Karolineprisen 

 Sak 4: Juleavslutning torsdag 17. desember  

 Sak 5: Julekomitéen 

 Sak 6: Idémyldringsøkt for neste måned og neste halvår 

 Sak 7: Eventuelt 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA V T - 

STB T - - 

STC T - - 

STD T - - 

STE V T T 

STF T T - 

STG - B - 
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Sak 2: Elevrådskonferanse 

Onsdag 25. november ble Elevrådskonferansen holdt på Kuben VGS. Det var blant annet 

flere appeller og premieutdeling. Kuben VGS vant «elevrådsprisen» og Nydalen VGS vant 

«beste elevråd». Jan Victor Qian (2STC), Mathilde Nilsen (1STC) og Vivi Svendsen (1STA) 

representerte Oslo Katedralskole.  

 

Sak 3: Karolineprisen 

Karolineprisen tildeles hvert år til en elev som på en positiv måte utmerker seg ved å 

kombinere skolegang med topprestasjoner innen idrett, kunst eller kultur. Prisen er på 

20 000,-.  

Dersom man ønsker å nominere noen, er det bare å melde det til en i elevrådet.  

 

Sak 4: Juleavslutning 17. desember  

Det ønskes elever som kan bidra med enten diktopplesning, sangopptreden, dans eller andre 

innslag på juleavslutningen 17. desember.  

Dersom man ønsker å komme med et innslag til avslutningen, er det bare å si det til en i 

elevrådet.  

 

Sak 5: Julekomitéen 

Julekomitéen er en gruppe elever som skal jobbe for å skape julestemning på skolen.  

Akkurat nå holder julekomitéen på med flere prosjekter, der flere trenger klarering fra 

ledelsen. Dette gjelder juletre på skolen, pynting i gangene og julemusikk i midttimen.  

 

Det er besluttet å gjennomføre følgende prosjekter: 

- Julepynt i fellesrom, som f. eks. rektorrommet, biblioteket, lesesalen og kantinen. 

- Konkurranse mellom nisselagene på skolen, med blant annet nissedebatt. 

- Filmvisning i aulaen 

 

Komitéen tjente omtrent 1500kr på kakesalget på tirsdag 24. november og onsdag 25. 

november.  

 

Hvis man har spørsmål eller forslag til andre ting julekomitéen kan jobbe med, er det bare å ta 

kontakt med en i komitéen eller henvende seg til elevrådet.  
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Sak 6: Idémyldringsøkt for neste måned og neste halvår 

Etter en rask samtale i grupper om hva elevrådet kan jobbe med den neste måneden og neste 

halvår, ble forslagene presentert for hele forsamlingen. Følgende forslag ble nevnt:  

- Komme frem til en bedre løsning på prøvesystemet, ettersom det stadig er flere enn 

tre evalueringer per uke.  

- Det mangler fortsatt toast-maskin i kantinen, og dette er en sak som mange elever er 

opptatte av. Kan man eventuelt bruke elevrådets penger til å kjøpe en toast-maskin? 

- Opprette en arrangementskomité som kan sette i gang flere arrangementer i regi av 

elevrådet og ha god dialog med ledelsen. Dette vil gjøre det lettere å skape 

arrangementer.  

- Arbeide videre med kulturkomitéen.  

 

Sak 7: Eventuelt 

Plakater i gangene 

Det er lov til å henge plakater i lommene som er hengt opp på skolen og på tavlene ved siden 

av biblioteket. Ellers er det ikke lov, ettersom det kan sette merker etter opphengingen. 

Kostnadene for å fjerne merkene betales av elevrådet.  

 

Kritikk av kantinen 

Flere elever ha observert at betjeningen i kantinen bruker samme hansker når de lager mat og 

når de tar imot penger og taster på kasseapparatet. Dette kritiseres, og man ønsker at hygienen 

skal bedres.  

 

Lærer kommer for sent 

Dersom en lærer kommer for sent uanmeldt, skal man gå ned på kontoret og si ifra. Man kan 

ikke gå fra timen.  

 

Forsinket på grunn av sen buss 

Hvis man kommer for sent på grunn av en sen buss, vil de fleste lærere ikke gi anmerkning. 

Likevel finnes det ingen konkrete regler angående dette.  

 

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/

