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Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende 

rektor, uke *46* 

Dato: tirsdag 3. november 2015 

Sted: Assisterende rektors kontor 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Møter med ledelsen 

 Sak 3: Global Tolerance Day 16. november 

 Sak 4: Elever som går på taket 

 Sak 5: Kopper med Katta – logo 

 Sak 6: Skolemiljøutvalget 

 Sak 7: Heisnøkler  

 Sak 8: Garderobe i 4. etasje 

 Sak 9: Elevundersøkelse i uke 47 

 Sak 10: Rullegardiner 

  

 

 

X Leder 

X Nestleder 

 Miljøansvarlig 

X Informasjonsansvarlig 

 Økonomiansvarlig 

X Rettighetsansvarlig 

 Sekretær 1 

X Sekretær 2 
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Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Møter med ledelsen 

Hver første mandag i måneden er det styremøte med rektor.  

Hver mandag er det møte med assisterende rektor, leder og nestleder.  

 

Sak 3: Global Tolerance Day 16.november 

16. november er det Global Tolerance Day og elevrådet ønsker å markere denne dagen.  

 

Sak 4: Elever som går på taket 

Fredag 30. oktober ble noen elever sett på taket. Dette er ikke lov.   

Eilif Holte, leder i Stiftelsen Oslo Katedralskole, har sagt at Elevrådet vil få en bot på 1000kr 

per elev som sees på taket. Dette trekkes fra de 50 000kr vi får hvert halvår.  

Det skal settes kjettinger på vinduene i 4. etasje, men i 2. etasje er vinduene rømningsveier  

 

Sak 5: Kopper med Katta-logo 

Koppene med Katta-logo er produsert og klare for salg snart. Stiftelsen Oslo Katedralskole tar 

25kr per kopp i produksjonskostnader og Elevrådet velger selv salgspris.  

 

Sak 6: Skolemiljøutvalget 

Skolemiljøutvalget har møte 3. november klokken 15.00. Det er en representant fra hvert 

trinn, miljøansvarlig og lærerrepresentanter i Skolemiljøutvalget.   

 

Sak: 7: Heisnøkler 

Det er mange heisnøkler som florerer, og man lurer på om noen har fått tak i en nøkkel og 

kopiert den. Dette er problematisk ettersom nøkkelen også kan brukes til å åpne enkelte rom i 

kjelleren som elever ikke skal ha tilgang til.  

 

Sak 8: Garderoben i 4. etasje  

Garderoben i 4. etasje skal pusses opp til vinterferien og vil bli brukt som jentegarderobe.  

 

Sak 9: Elevundersøkelse i uke 47 

Elevundersøkelsen skal gjennomføres i klassens time i uke 47. Klassens time denne uken er 

obligatorisk.  
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Sak 10: Rullegardiner  

De gamle rullegardinene i fjerde etasje er fjernet og nye elektriske skal settes  

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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