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Referat – Elevrådsstyremøte med rektor og 

assisterende rektor, uke *41* 

Dato: tirsdag 6. oktober 2015 

Sted: Rektors kontor 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Månedlige møter med rektor 

 Sak 3: Tilbakemeldinger etter høstsymposiuim 

 Sak 4: Økonomi 

 Sak 5: EO – valg 

 Sak 6: Elevlag på Kuben VGS 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Forsamlingen godkjenner konstitueringen. 

 

X Leder 

 Nestleder 

 Miljøansvarlig 

X Informasjonsansvarlig 

 Økonomiansvarlig 

X Rettighetsansvarlig 
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X Sekretær 2 

X Rektor 

X Assisterende rektor 
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Sak 2: Månedlige møter med rektor 

Eva Blomfeldt (rektor) ønsker å ha møter med elevrådsstyret første mandag i hver måned. 

Dette vil sikre god kommunikasjon mellom elevrådet og øverste organ på skolen. Forrige 

elevrådsstyre hadde samtaler med rektor om pedagogiske virkemidler og undervisning på 

skolen, og rektor ønsker å gjøre det samme med dette styret.  

 

Styret skal fortsette å ha møter med Ann-Kristin Hogseth (assisterende rektor).  

 

Sak 3: Tilbakemeldinger etter høstsymposium 

Høstsymposiet ble holdt på Strandheim leirsted i regi av elevrådsstyret.  

Strandheim leirsted sendte en klage om blant annet for dårlig vasking, ikke kastet søppel, et 

ødelagt bord og drikking av alkohol. Vi er belagt en bot på 3000kr.  

 

Dette er ikke bare negativt med tanke på den økonomiske sanksjonen, men også for 

elevrådets ansikt utad. Med slike erfaringer vil fremtidige høstsymposier måtte holdes på 

skolen.  

 

Boten skal betales av elevrådet, men det skal foreslås at de som føler seg truffet av klagen fra 

leirstedet kan betale deler av boten hvis det er ønskelig.  

 

Sak 4: Økonomi 

For første halvår i 2015 ble det fratrukket 10 000kr av de 50 000kr elevrådet mottar av 

stiftelsen grunnet hærverk. For dette halvåret ble det fratrukket 15 000kr grunnet tagging på 

jentetoalettene og klistremerker som ikke var fjernet fra skapene. Stiftelsen Oslo 

Katedralskole bruker mye penger på skolebygget og elevene må ta vare på det.  

 

Sak 5: EO – valg 

Hvert tredje år skal det holdes uravstemning om medlemskap i Elevorganisasjonen (EO).  

I studietiden tirsdag 6. oktober kommer leder i EO og skal informere om organisasjonen.  

I midttimen 13. oktober skal det holdes uravstemning i aulaen.  

 

Sak 6: Elevlag på Kuben VGS 

Kuben VGS ønsker å starte med samme ordning som vi har på Oslo Katedralskole med 

elevlag. I den forbindelse vil de møte elevrådet på Oslo Katedralskole og lære mer om 

elevlagene. Et møte med elevlagslederne er også av interesse.  
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Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar2@elevradet.no
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