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Referat – Elevrådsmøte, uke 39 

Dato: Torsdag 28. september 2017 

Sted: Festsalen 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Ass.-rektor kommer og snakker om hva som skjer i psykisk helseuke 

 Sak 3: Valg av opptil to representanter til elevrådskonferansen 

 Sak 4: Valg av to representanter for Elevrådet til UBM (ungdommens 

bystyremøte) 

 Sak 5: Orientering om Elevrådets økonomiske situasjon 

 Sak 6: Pengesøknad fra Kattas Oligarkiske Meme Føderasjon 

 Sak 7: Pengesøknad fra KJA 

 Sak 8: Diskusjon av forslag til hva Kattas Venneforening kan bruke penger på 

 Sak 9: Eventuelt 

 Sak 10: Møtekritikk 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Norunn Krokeide 3STA 

Ordstyrer: Mathilde Verne 3STC 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

Klasse 1 2 3 

STA V +1 V 

STB T T T 

STC T T V 

STD B T T 

STE B T  

STF B T  

STG T   
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Sak 2: Ass.-rektor kommer og snakker om hva som skjer i psykisk helseuke 

Småprosjekter hele uka, som feiring av psykisk helsedag. Foreninger kommer og 

snakker om psykisk helse. Foredrag for vg1 og vg2. Felleslunsj med klassene, 

ansvaret til tillitsvalgt. Venilla 1F og Petra 2F blåser ballonger. 

Kildesortering kommer etter hvert. Bidra til at folk kildesorterer og at lys blir slått av. 

Stoler skal også opp på ettermiddagen. 

 

Sak 3: Valg av opptil to representanter til elevrådskonferansen 

Mathilde vil ha med seg to fra elevrådet til elevrådskonferansen. Skjer i løpet av 

høsten. Frederik 1B, Ayesha 1A ble trukket til å være med 

 

Sak 4:Valg av to representanter for Elevrådet til UBM (Ungdommens 

bystyremøte) 

Sissi 1C og Ida 1A ble trukket til å bli med på UBM. 

 

Sak 5: Orientering om elevrådets økonomiske situasjon 

Økonomiansvarlig orienterer om budsjettet. Veldig mye penger går til ulike elevlag, 

mye til snacks og småarrangementer. Pengene skal gå til å bedre miljøet på skolen. 

 

Sak 6: Pengesøknad fra kattas Oligarkiske Meme FFøderasjon 

Elevlaget vil holde arrangementer og bruke penger på snacks og kortspill, i hovedsak.  

Elevrådet stemmer om bevilgning av 500 kr 

For: 10 

Mot: 4 

Avholdende: 3 

Elevrådet stemmer om bevilgning av 700 kr 

For: 0 

Mot:17 

Avholdende: 0 

 

Sak 7: Pengesøknad fra KJA 

Behandling av pengesøknad utsettes til vi har fått penger av stiftelsen. 
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Sak 8: Diskusjon av forslag til hva Kattas Venneforening kan bruke penger på 

Forslag er kaffemaskin, nye stoler, radio, knagger, sofa og veggmalerier. Elevrådet 

tenker at noe som synes godt er aktuelt.  

Sak 9: Eventuelt 

 Fellesfag- og realfagsuker i planen for vurderingssituasjoner er upraktisk da 

realfagsprøver kommer tett.  

 Elever ønsker ordentlig tørkepapir på toalettet i 4.-etasje.  

 Vinduer på 403 kan ikke åpnes.  

 Noen 1.-klassinger ønsker en klassetur i starten av året. 

 

Sak 6: Møtekritikk 

 Noen ønsker at møtet starter tidligere, evt. senere.  

 Vær tydelig på når møtet starter. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Norunn Krokeide 3STA 

norunn1908@osloskolen.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:norunn1908@osloskolen.no
http://elevradet.no/

