Referat – Elevrådsmøte, uke *51*
Dato: torsdag 16. desember 2015
Sted: Festsalen

Oppmøte:

Klasse

1

2

3

B – Tillitsvalgt og vara til stede

STA

T

-

-

T – Kun tillitsvalgt til stede

STB

T

-

-

V – Kun vara til stede

STC

-

-

V

STD

-

B

T

STE

-

-

-

STF

T

-

V

STG

T

-

-
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Sak 1: Konstituering



Sak 2: Elevundersøkelsen
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Møtekritikk

Sak 1: Konstituering
Referent: Amun Lie 1STF og Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Elevundersøkelsen
De fleste trives godt på skolen, men på følgende punkter er det misnøye:
-

Ikke bra nok skolehelsetjeneste

-

Elevene får ikke være med å bestemme nok i hverdagen

-

Føler at fag ikke er relevante for fremtiden

-

Jobber ikke med fag på ulike måter

-

Elevene får ikke være med å bestemme hvordan de skal vurderes

Hvordan kan disse punktene forbedres?

Sak 3: Søknad om pengestøtte fra PLAN Katta
PLAN Katta søker om 1500kr.
FOR: 9
MOT: 0
AVHOLDS: 0
Søknaden er godkjent og elevrådet bevilger 1500kr til PLAN Katta.

Sak 4: Søknad om pengestøtte fra Kattarock
Representanter fra Kattarock gikk gjennom revidert budsjett, og søker nå om 1500kr.
Tre klasserepresentanter kom etter oppropet for å stemme spesifikt over denne saken.
FOR: 11
MOT: 1
AVHOLDS: 0
Søknaden er godkjent og elevrådet bevilger 1500kr til Kattarock.

Sak 5: Eventuelt
Fagvalg mandag 14. desember 2015
Mandag denne uken var det prøvevalg for valgfag til skoleåret 2016/2017 og det ønskes
respons fra klassene. Hva var bra og hva kan bli bedre?

Teknologi og forskningslære
Blir teknologi og forskningslære et mulig valgfag til neste skoleår?
Det kan være lurt å gjennomføre en undersøkelse slik at man ser om det er nok elever som
ønsker faget.
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Lærernes bruk av It’s Learning
Flere elever er misfornøyde med at lærerne ikke er flinke nok til å legge ut ting på den nye
plattformen It’s Learning.

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