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Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende 

rektor, uke *48* 

Dato: tirsdag 25. november 2015 

Sted: Assisterende rektors kontor 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Karolineprisen 

 Sak 3: Juleavslutning 17. desember 

 Sak 4: Siste skoledag 18. desember 

 Sak 5: Foreldremøte VG2 

 Sak 6: Elevrådsseminar på Kuben VGS 

 Sak 7: Skolens budsjett 

 Sak 8: Beskjed fra renhold og vaktmester 

 Sak 9: Toleranse – dagen 

 Sak 10: Gamle kattaelever 
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Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: 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,-.  

Elevrådet skal nominere enkeltelever eller grupper, men dette skal selvfølgelig gjøres i 

samarbeid med alle representantene og lærere.  

 

Sak 3: Juleavslutning 17. desember 

I 4. time torsdag 17. desember er det juleavslutning i aulaen.  

Det har tidligere vært slik at elever kan komme med ulike innslag, og ledelsen lurer på om det 

er noen elever som kunne tenke seg å gjøre det i år.  

 

Sak 4: Siste skoledag 18. desember 

Det vil være en liten avslutning i klasserommene først, og deretter gudstjeneste i domkirken 

for de som ønsker det.  

 

Sak 5: Foreldremøte VG2 

I morgen kveld er det foreldremøte for VG2.  

 

Sak 6: Elevrådsseminar på Kuben VGS 

Elevrådsleder Jan Victor Qian og to representaner, Mathilde Nilsen og Vivi Svendsen, 

representerer Oslo Katedralskole på elevrådsseminaret i morgen på Kuben VGS. Det er 

oppmøte kl. 09.00. 

 

Sak 7: Skolens budsjett 

Flere elever har etterlyst tilgang til skolens budsjett, og det kan man få av elevenes 

representanter i driftsstyret.  

Bakgrunnen for etterlysningen har sammenheng med at ledelsen har sagt at skolen har dårlig 

økonomi. Hovedgrunnen til dette er at innkjøp av PC-er ble mye dyrere enn man hadde tenkt. 
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Sak 8: Beskjed fra renhold og vaktmester 

Renhold og vaktmesteren jobber hardt for at det fysiske miljøet på skolen skal være bra, men 

det er en del ting vi elever også kan gjøre. Det ønskes skjerping på følgende:  

- Sette stoler på pultene på slutten av dagen 

- Rydde ting fra gulvene på slutten av dagen 

- Være nøye med papirsortering 

I tillegg bes elever om å passe på at julepyntingen ikke tar helt av.  

 

Sak 9: Toleranse-dagen 

Det var bra oppmøte på foredraget i aulaen, og elevrådet er generelt fornøyd med 

arrangementet.  

 

Sak 10: Gamle kattaelever 

Serien med foredrag av gamle kattaelever fra i fjor kommer mest sannsynlig tilbake etter jul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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