Referat – Elevrådsmøte, uke *49*
Dato: Torsdag 04. desember 2014
Sted: Festsalen

Oppmøte:

Klasse

1

2

3

B – Tillitsvalgt og vara til stede

STA

T

V

--

T – Kun tillitsvalgt til stede

STB

B

B

--

V – Kun vara til stede

STC

V

V

--

STD

V

T

B

STE

B

--

--

STF

--

T

--

STG

V

--

B

Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Brannen ved OKS



Sak 2: Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Jan Victor Qian 1STC
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik 3STD
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Brannen ved OKS
Erstatningspengene vil ikke trekkes ifra Elevrådets budsjett
-

Subsidieringen av ball, symposium, kattarock, og diverse andre arrangementer forblir
derfor upåvirket

Brannen var sannsynligvis påsatt, og var intet uhell
-

Garderobene må repareres, og kan derfor ikke tas i bruk den nærmeste tiden

-

I mellomtiden, vil de gamle garderobene settes i stand igjen for å kompensere

Sak 3: Eventuelt
Panteaksjonen settes i gang fredag 5. desember og varer til første fredag etter skolestart
-

Det blir pizza til den klassen som samler mest, og fortjenesten går til PLAN

Kattakoret (Peblingene), skal holde julekonsert mandag 8. desember
-

Det behøves hjelp til billettsalget, kl. 18-19
Konserten holdes på Gamle Aker kirke

Frivillige
Navn

Klasse

Status

Disa Emilie Wiman Nilsen

2STB

Må høre med mamma

-

Ditt navn her

-

-

Din klasse her

-

-

Din status her

-

Alle interesserte kan melde ifra til Frøydis (miljøansvarlig)

Tilbakemelding fra elevene om at tentamensperioden er for komprimert
-

Førsteklasse hadde fire heldagsprøver på en uke

-

Det er veldig mange i 3. klasse som er utslitte, med tanke på programfagsprøver i
tillegg (med lite pusterom fra tentamenene)

-

Et forslag, er å flytte tentamener som menes å kreve mindre forberedelser (norsk,
nynorsk) i mellom de mer krevende fagene (realfag, engelsk) for å skape en slags
type pause
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Grunnen til at perioden er såpass komprimert, er
1) Man kan ikke ha for mange lesedager, og det blir i så fall kortere ferie
2) Nå har alle elevene hver sin skole-PC, slik at forberedelsesperioden kan
effektiviseres (før var det delte, offentlige datarom som var gjeldende)

-

Hvis elevene vil, så vil også Elevrådet støtte saken

-

Årsaken til at Katta i det hele tatt har valgt å holde høsttentamen, i motsetning til en
del andre skoler som f.eks. Nissen, er fordi det er god øving til eksamen

Tilbakemeldinger av kantina
-

Mye positivt, god mat og slikt (særlig varmmaten)

-

Prisen er relativ grei i forhold til dagligvarebutikkene og andre spisesteder i byen
Den tidligere kantina var dyrere
Firmaet må tjene penger også, for å unngå underskudd og sikre videre drift

Problem
1) Lang kø
2) Enkelte opplever fortsatt prisene som litt høye
Løsning
-

Et forslag som har blitt tatt opp, er en type klippekortordning som innebærer at elever
kan kjøpe mat for lengere perioder i forveien, f.eks. én varmrett hver dag

-

En slik løsning vil effektivisere betalingen. Køene vil gå fortere, i tillegg til mulig
kvantitetsrabatt som kan senke prisen
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Problem
3) For dårlig vegetartilbud
4) Maten blir veldig fort utsolgt, spesielt vårruller, men også varmmat generelt
5) Porsjonene oppleves til tider som for små
Løsning
-

3) Tilbudet i år er større enn tidligere, med ytterligere planer om salatbar som kan
være til hjelp med å utvide utvalget

-

4) De kan ikke stelle i stand mer mat enn de tror at de får solgt. Kantina er imidlertid
fleksibel, og om det er større etterspørsel over lengre tid, vil tilpasninger finne sted

-

5) Det er mulig å innføre et porsjonssystem, “stor”, “medium”, “liten”, med
tilleggskostnader avhengig av ønsket størrelse

Elevene ønsker
Kantinerelatert
1) Lapper med innhold av ingredienser / allergener i de ulike matrettene
Nyttig å vite for allergikere, intolerante, men også kresne elever
2) Lapper med priser til kjøleskapsvarene
3) Salg av brus i kantina
Avhengig av hvor mange som vil ha det
4) Å vite hvordan en benytter seg av kapselmaskinen
Generelt
5) Tørkepapir i hver etasje

Styret skal ta en prat med ledelsen angående julepyntsaken
-

Hovedtanken er for øyeblikket:
1) Kunstige juletrær må settes opp fra gulvet når dagen er slutt
2) Det er ikke lov til å ha ekte juletrær i klasserommene
3) Elever burde styre unna saker som etterlater klistrespor
4) Ingen pynt på dørene
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VIKTIGE DATOER
ARRANGEMENT

DATO

PANTEAKSJON

05. desember – første fredag etter
skolestart
Pizzapremie til klassen som vinner

PEBLINGENES JULEKONSERT

08. desember
Hjelp til billettsalg behøves
Interesserte kan melde ifra til Frøydis

LEDER / NESTLEDER VALG

11. desember

ST. LUCIA-MARKERING

12. desember

JULEAVSLUTNING I AULAEN

18. desember

JULEAVSLUTNING I KLASSENE /

19. desember

PEBLINGPROSESJON /
JULEGUDSTJENESTE I OSLO DOMKIRKE
KATTAROCK

31. januar

Med vennlig hilsen
Sekretær 1 i elevrådet ved OKS 2014
Jan Victor Qian 1STC
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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