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Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende 

rektor, uke *6* 

Dato: onsdag 10. februar 2016 

Sted: rom 212 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Endring av tentamensplan 

 Sak 3: Årsmøte 2016 

 Sak 4: Rettighetsmøte med ledelsen 

 Sak 5: Arrangementer for skoleåret 

 Sak 6: Overgangsperioden  

 Sak 7: Kommentarer til arbeidsprogrammet 

 Sak 8: Elevrådet på sosiale medier og skolens nettside 

 Sak 9: Info til klasserepresentanter 

 Sak 10: Valg av representanter ved skolestart 

 Sak 11: Økonomi 
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Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Endring av tentamensplan 

Elevrådets forslag til endring av tentamensplanen fikk gjennomslag.  

Andre trinn har nå fremmedspråktentamen 21. april og sidemålstentamen 27. april.  

 

Sak 3: Årsmøte 2016 

Datoen for årsmøtet 2016 er fredag 4. mars. Møtet skal holdes på Vika Atrium 

Konferansesenter. 

Møtet er hovedsakelig for representanter, men det er åpent for alle elever. For at det ikke skal 

bli for lite plass må man melde seg på arrangementet.  

Årsmøtet må planlegges, så styret skal ha et møte tirsdag 1. mars i midttimen.   

 

Sak 4: Rettighetsmøte med ledelsen 

Tirsdag 1. mars etter skolen skal styret ha et møte med ledelsen der det skal utarbeides et 

skriv, Retningslinjer for undervisningen, som omhandler elevenes rettigheter og annet 

reglement rundt undervisning og vurderinger på Oslo Katedralskole.  

Det kan være lurt å se på retningslinjer fra andre skoler. Det nye skrivet skal presenteres på 

årsmøtet.  

 

Sak 5: Arrangementer for skoleåret 

Påskeeggjakt 

Tirsdagen før påskeferien, 15. mars, skal elevrådet arrangere en påskeeggjakt.  

Påskeegg med godteri skal gjemmes rundt om på skolens område, og det vil legges ut hint om 

hvor eggene er på den nye Facebook-siden til elevrådet (se mer info lenger ned). 

Astrid (nestleder) og Johanne (miljøansvarlig) har ansvaret for dette arrangementet.  

 

Psykisk helse – dag 

Det skal planlegges en psykisk helse – dag som skal arrangeres i starten av skoleåret 

2016/2017.  

Dette skal være en dag der man på ulike måter informeres om psykisk helse og hvordan man 

kan hjelpe medelever dersom man merker at noen sliter med psykisk helse.  
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Panteaksjon 

Miljøansvarlig skal hvert år avholde en eller flere panteaksjoner.  

Pengene fra panteaksjonen går til Plan. Det ble diskutert hvorvidt elevrådet skal være nøytrale 

i forhold til skolens bistandsprosjekt, og dermed ikke ha noe med prosjektet å gjøre.  

 

Rettighetsaksjon 

Rettighetsansvarlig skal arrangere flere rettighetsaksjoner gjennom skoleåret. De kan handle 

om en enkelt sak, eller dreie om et helt skriv med rettigheter innenfor et område.  

 

Sak 6: Overgangsperioden  

Overgangsperioden mellom det gamle og det nye styret har fungert bra. 

Dersom nyvalgte styremedlemmer har noen spørsmål, må ta kontakt med den som hadde 

vervet i forrige periode.  

 

Sak 7: Kommentarer til arbeidsprogrammet 

7.2. Styret skal i begynnelsen av skoleåret gå rundt til alle klassene og presentere seg og 

elevrådet. 

- I år ble både representantene og styret presentert med Kattagangen, men det er likevel 

viktig at styret går i klassene så man er sikker på at alle får med seg hvem som er i 

styret. 

- Styret bør gå rundt i klassene når det er valgt nytt styre og når det begynner nye elever. 

Det vil si en gang ved skolestart og en gang etter styrevalg i januar.  

 

4.13. Elevrådet skal jobbe for at elevene skal ha vikar dersom læreren er fraværende. 

4.14. Elevrådet skal informere om hva elevene skal gjøre dersom læreren ikke er tilstede. 

- Er dette elevrådets ansvar? Dersom det ikke er det, bør det ikke stå i 

arbeidsprogrammet.  

 

Sak 8: Elevrådet på sosiale medier og på skolens nettside 

Elevrådet bør opprette en såkalt likepage på Facebook. Vi har nå en bruker som kan publisere 

innlegg på Kattaårboka, men ikke en som folk kan like og se saker på uavhengig av skolens 

Facebook-side. Dette vil forhåpentligvis føre til bedre informasjonsflyt mellom elevrådet og 

elevene. Informasjonsansvarlig tar ansvar for å opprette denne siden.  

 

På Oslo Katedralskoles nettside står det ingenting om skolens elevråd. Det burde være 

informasjon om at skolen har et velfungerende og aktivt elevråd, samt en link til elevrådets 

nettside. Informasjonsansvarlig tar ansvar for å kontakte Øystein og fikse dette.  
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Sak 9: Info til klasserepresentanter 

Til neste ukes klassens time skal det lages en presentasjon med informasjon om skrivet 

Retningslinjer for undervisningen, da det er viktig at elevene er med på å bestemme hva som 

skal stå i skrivet.  

Presentasjonen skal si noe om hva det står i skrivet fra 2010, hva som er lurt å revidere og 

deretter mulighet for innspill fra klassen.  

 

Representantene må si ifra til alle elever at elevrådsmøtene er åpne for alle, og at alle elever 

har møte- og forslagsrett. De må gjerne komme og stille spørsmål eller grille oss.  

 

Sak 10: Valg av representanter ved skolestart 

Det er viktig å engasjere elever og velge klasserepresentanter tidlig, men ikke for tidlig. 

Første prioritet er at de nye elevene blir kjent og er med på sosiale eventer, før de deretter kan 

velge en representant.  

 

Sak 11: Økonomi 

Elevlag og økonomi 

Elevlag skal sende inn en rapport med oversikt over hva de har brukt penger på. Her er det 

kun snakk om pengene som de har fått bevilget av elevrådet.  

 

Tidligere har det vært slik at disse rapportene sendes inn før påfølgende årsmøte, men nå 

ønskes det at dette skal endres. Det vil være enklere for økonomiansvarlig dersom rapportene 

sendes inn fortløpende etter at pengene er brukt. 

 

Kollektiv straff ved brudd på reglement 

Dersom noen elever ikke fjerner klistremerker fra skapene, eller går på taket vil det tas vekk 

penger fra de 50 000kr elevrådet får fra Stiftelsen Oslo Katedralskole hvert semester.  

Det er ikke rettferdig at alle elevene på skolen skal straffes 

 

Publisere budsjett 

Det er viktig at den økonomiske situasjonen i elevrådet er synlig for alle som ønsker å se den.  

Å publisere budsjettene er en stor del av dette.  
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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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