Referat – Elevrådsstyremøte, uke 37
Dato: Mandag 12. september 2016
Sted: Ass.-rektors kontor, R103

Oppmøte:
x

Leder

x

Nestleder

x

Miljøansvarlig

x

Informasjonsansvarlig
Økonomiansvarlig
Rettighetsansvarlig

x

Sekretær 1

x

Sekretær 2

Saksliste:
1. Konstituering
2. Psykisk helsedag
3. Valg av nytt russestyre

Sak 1: Konstituering
Referent: Mathilde Verne 2STC
Ordstyrer: Ann-Kristin Høgseth
Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen.
Sak 2: Psykisk helsedag

1. Praktisk informasjon:


3.trinn blir opptatt hele tiden.



Elevrådsstyret med Ylja i spissen er organisatorer, og sier velkommen,
eventuelt med en liten filmsnutt.



Ann-Kristin har bestilt bl. a. T-skjorter til foredragsholderne.

2. Informasjon vi mangler:
1



Hvor lang tid foredragene varer. Vi vet at Amandas tar ca. 25 min, og
Ann-Kristin sender mail når hun vet hvor lang tid Ane Vollas foredrag
skal ta.

3. Mange på 2.trinn gidder ikke å ta undersøkelsen de skal ta før
foredraget; de mener den er lang og repeterende. Særlig er det
demotiverende at man må ta den tre ganger (en gang før, en gang rett
etter og en gang 3 måneder etter foredraget), ettersom det tar ca. en
time per gang. Kan vi få de tillitsvalgte til å minne klassene sine på
det?
4. Dødtid. Vi vet ikke hvor lenge foredragene skal vare, og dermed ikke
hvor mye dødtid vi får. Hva skal vi gjøre i dødtiden? Vi kan få Amy og
helsesøster til å snakke (hvis det går), og eventuelt be de tillitsvalgte
om å gjennomføre aktiviteter med klassene sine.
5. 2. trinn blir adskilt fra de andre, men vi ønsker at de også skal være
med på filmvisning i midttimen i aulaen. Man er usikre på om det
beste er å ta hele programmet for 2.trinn på én dag eller dele det opp.
2. trinn har kun fellesfag (gym, historie og norsk) og språk etter
midttimen på mandager, og det er disse timene de eventuelt mister.
6. Amanda kommer på besøk kl. 14:05, hvis noen kan hilse på henne.
7. Visning av Jeg mot meg. Vi skal vise en episode i løpet av lunsjen, og
vi må enten vise 1. episode, som er ganske generell, eller komme med
en kort introduksjon før vi viser en av de senere episodene.
Sak 3: Valg av russestyre
Møte neste onsdag for valg av russestyre blir flyttet til kl. 12:00 for å unngå at det kolliderer
med klassens time.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Mathilde Verne 2STC

mathii0405@osloskolen.no
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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