Referat – Elevrådsmøte, uke *10*
Dato: torsdag 3. mars 2016
Sted:

Oppmøte:

Klasse
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Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Behandling av pengesøknad fra Katta FC



Sak 3: Foredrag om kildesortering på skolen



Sak 4: Retningslinjer for opplæringen



Sak 5: Eventuelt



Møtekritikk

Sak 1: Konstituering
Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Behandling av pengesøknad fra Katta FC
Katta FC trakk søknaden.
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Sak 3: Foredrag om kildesortering på skolen
I midttimen onsdag 16. mars skal det være et foredrag i aulaen om kildesortering på skolen.
Det kommer en representant fra renovasjonsetaten.
Det er viktig at representantene informerer om dette i klassene.

Sak 4: Retningslinjer for opplæringen
Elevrådsstyret holder på med å lage et nytt dokument som heter «Retningslinjer for
opplæringen».
Det er viktig at representantene viser frem det gamle dokumentet og styrets forslag med
endringer, samt at de får innspill fra elevene om endringsforslagene. Dette er retningslinjer
som kommer til å være gjeldende og

Sak 3: Eventuelt
Når er neste møte?
Torsdag uke 12.

Mattelørdag
Det skal arrangeres mattelørdag før sommertentamen i matte.

Doene
Det er lite dopapir i doene i fjerde etasje.

Kvaliteten på dopapiret er dårlig.

Kattagenser
Det er ønske om en skolegenser som ikke er i forbindelse med teateret. .

Kattakopper
Det skal komme en andre pulje med kattakopper. Designet skal kanskje endres.

Årsmøte vinter 2016
Årsmøtet er fredagen før påskeferien. Det varer fra 9:00-16:00.
Årsmøtet skal holdes på Thon Hotel Vika.

Møtekritikk
Det var et veldig effektivt møte-
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Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘15
Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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