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Referat – Elevrådsstyremøte, uke *5* 

Dato: tirsdag 2. februar 2016 
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Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

 

 

X Leder 

X Nestleder 

X Miljøansvarlig 

X Informasjonsansvarlig 

X Økonomiansvarlig 

X Rettighetsansvarlig 

X Sekretær 1 

X Sekretær 2 
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Sak 2: Endringsforslag til heldagsprøveplan 

Flere elever var misfornøyde med heldagsprøveplanen for våren 2016. Dette gjaldt 

hovedsakelig rekkefølgen på heldagsprøvene.  

Det er vanskelig å gjøre store endringer på planen, ettersom det er tre trinn som har 

heldagsprøveperiode samtidig og enkelte fag er låst til datoen de er satt til.  

 

Elevrådsstyret foreslår følgende endring: Bytte datoen for fremmedspråkprøven og 

sidemålprøven, slik at fremmedspråkprøven er 21. april og sidemålprøven er 27. april. Alle 

prøver 21. april byttes med prøvene 27. april, slik at datoen for sidemålsprøven er lik for alle 

trinn 

Før: 

Etter:  
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Sak 3: Eventuelt 

Database med alle dokumenter 

Det ønskes en felles database der alle dokumenter som har med elevrådet og elevrådsstyret 

kan legges ut.  

 

Endring i kalenderen 

I elevrådets kalender, som ligger på elevrådets nettside, er flere møter plassert i vinterferien 

og på PLAN-dagen. Det er ikke møter disse dagene.  

Årsmøtet var plassert i vinterferien, men vil plasseres en annen dato, helst før vinterferien.  

 

Geotags 

Høsten 2015 ønsket flere elever at Oslo Katedralskole skulle få sin egen geotag på snapchat. 

Hva skjedde med dette arbeidet? Ettersom noen designet en geotag med skolens logo, ble 

arbeidet stoppet. Nå ønskes det en ny geotag, som en av elevene på skolen kan designe. 

Miljøansvarlig har fra nå av ansvaret for geotags.  

 

Skolemiljøutvalget  

Skolemiljøutvalget har møte i dag, og helse og psykisk helse plan og strategisk plan skal 

revideres.  

 

Elevlagsrommet 

Elevlagsrommet er veldig rotete og stappet fullt med ting. Hvem har ansvar for å rydde 

rommet? 

 

Ryddeplan 

Noen klasser vet om ryddeplanen, som er en oversikt over hvilken klasse som har ansvaret for 

ryddige ganger hvilken uke, men de fleste klasser vet ikke om den. Hva skal gjøres med 

denne planen? 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/

