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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 38 

Dato: Fredag 22. September 2017 

Sted: Wergeland 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Retningslinjer for vurderingssituasjoner 

3. Penger 

4. Forslag til venneforeningen 

5. Effektivisering av stemmeprosessen 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Norunn Krokeide 3STA 

Ordstyrer: Mathilde Verne 3STC  

 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Retningslinjer for vurderingssituasjoner 

Etter flere runder med ledelsen og lærerne har vi blitt enige om nye retningslinjer for 

vurderingssituasjoner (disse skulle egentlig være ferdige før sommeren, men det tok en stund 

før lærerne kom med sine innspill). Mathilde skal henge den ferdige versjonen opp i alle 
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klasserom, i tillegg til å legge den ut på Facebook og på elevrådsnettsiden. Vi må passe på at 

elevene vet hva de skal gjøre hvis lærere ikke følger reglene, og hvordan vi skal reagere om 

de kommer til oss og ber om hjelp. Dette skal sies videre til rettighetsansvarlig og leder. 

 

Sak 3: Penger 

Mange elevlag søker mye penger til snacks og liknende. Vi bør sette litt mer krav til hva 

pengene brukes på og til oppfølging av hvor pengene går. Vi må også bli flinkere til å vurdere 

hva pengene går til når vi bevilger penger. Vi risikerer å ikke ha mulighet til å sponse ballet 

og lignende fordi alt har gått til snacks, og dette er ikke nødvendigvis ønskelig. 

 

Sak 4: Forslag til venneforeningen 

Det har kommet flere forslag til hva venneforeningen skal sponse på skolen. Noen av dem er 

knagger i dusjen i jentegarderoben og høyttaler på styrkerommet. 

 

Sak 5: Effektivisering av stemmeprosessen 

Et forslag er å gjøre stemmingen online, og få alle de tillitsvalgte til å ta med seg PC på 

elevrådsmøtene. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Norunn Krokeide 3STA 

norunn1908@osloskolen.no 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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