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Referat – Elevrådsmøte, uke *5* 

Dato: Torsdag 29. januar 2015 

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: Valg av elevrepresentanter til Kattas Venneforening 

 Sak 3: Eventuelt 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA / Jan Victor Qian 1STC  

Ordstyrer: Tayyeb Jilani 2STA 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 

STA T V T 

STB T T T 

STC T B - 

STD - T B 

STE B - T 

STF T T V 

STG B B - 
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Sak 2: Valg av elevrepresentanter til Kattas Venneforening 

Ansvarsoppgaver Arbeidsmengde Fordeler Krav 

Bevilge penger til 

ulike skole- og 

elevarrangementer 

Møte en gang i 

måneden 

1)  Gratis mat 

2)  Stemme- & 

forslagsrett 

To elever ved OKS 

 

 

Kandidater 

- Sofie Wara Bertheussen 1STB 

Valgt på akklamasjon 

 

- Tayyeb Jilani 2STA 

Valgt på akklamasjon 

 

 

Sak 3: Ungdommens bystyremøte 

Ungdommens bystyremøte er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. 

- Representantene fra OKS er  

Hanne Thomassen Inderhaug 2STC 

Jan Victor Qian 1STC 

 

- Mulig det blir arrangert en dato før møtet der elevene kan diskutere og komme frem 

til saker / endringer ved hverdagen som kunne vært bedre 

- F.eks. politisk fravær på ungdomstrinnet (en av fjorårets saker) 

 

Forslag og tanker kan rettes mot en av representantene 

- Ta kontakt 

 

 

Sak 3: Eventuelt 

Bedre informasjon ved styrevalg 

- Det var en del forvirring rundt hvor valget skulle ta plass 

I utgangspunktet festsalen, men det skjedde en feil / misforståelse i bookingsystemet 

 

Hva er situasjonen ang. ringeklokkene? 

- Ledelsen skrudde dem av før juleferien 

Glemte først å skru dem på igjen, men det var det ingen lærere som ønsket heller 
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Hvor er tentamensplanen? 

- Den er lagt ut, men vanskelig å finne 

Ønske om å gjøre informasjon mer tilgjengelig og oversiktlig, evt. ved hjelp av en 

månedlig beskjed som samler opp den viktigste informasjonen 

- Fronter vil imidlertid i nærmeste fremtid bli byttet ut med «It’s Learning»  

Bedre plattform som mulig vil løse en del problemer 

Eventuelle endringer vil derfor ikke bli vurdert før den nye plattformen har blitt 

etablert 

 

Mange føler fagvalget kom brått på 

- På den andre siden, ble det lagt ut en melding på fronter + flere prøvevalg på forhånd 

- Mulig det er viktig å benytte andre / ytterligere plattformer for å nå ut til elevene? 

 

En del lærere som bare forsvinner uten forhåndsbeskjed 

- Viktig at lærere sier ifra dersom de ikke kommer til timene, hvis mulig, en dag før 

- Mange synes også det blir galt av ledelsen å dukke opp for å ta fravær i en time uten 

lærer 

 

Enkelte er misfornøyde med at klassens time er i midttimen på onsdager 

- Tidligere tok det 20 minutter fra fellesfagtimene 

Da begynte lærerne å klage 

- Mange klasser som ikke holder klassens time, både nå og før 

Mangel på kontakt med kontaktlærer o.l. 

- Begge løsninger har sine feil, men faktum er at klassens time må holdes på en eller 

annen måte 

 

Forslag til løsninger 

1) Føre fravær & inkludere klassens time på ukeplanen som en egen periode 

2) Mulig å holde timen etter skolen, evt. på tirsdager? 

Litt upraktisk, ettersom det da blir vanskelig å sette et fast tidspunkt for alle pga. 

variasjoner i tidsplaner 

 

Uansett når, må representantene være til stede og ta grep for å passe på at klassens 

time blir holdt 

 

 



   4 

 

Hva er informasjonsopplegget til PLAN? 

- Mange opplever det blir gitt litt lite informasjon i forveien 

E.g. 

1) Hva har blitt utrettet så langt? 

2) Hvordan er situasjonen i dag? 

Osv. 

- Elevene burde få vite mer om hva de egentlig jobber for 

Evt. holde et foredrag for skolen med informasjon om saken 

 

Status på aktivitetsdagen? 

- En del som mener en ordentlig vinteraktivitetsdag hadde vært positivt, med tanke på 

fysisk aktivitet og mental pause 

Problemet er at det tidligere har vært lite engasjement rundt aktivitetsdagene, og at 

det derfor kan være lurt å prøve noe annet for å skape mer interesse 

- Skolen er forpliktet til å undervise et visst antall timer, så aktivitetsdager må i så fall 

dekke et/flere faglige kompetansemål 

 

Prosjektor i rom 201 er uskarp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘15 

Maria Ruiz Ullveit-Moe 1STA / Jan Victor Qian 1STC 

sekretar2@elevradet.no 

nestleder@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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