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Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian 2STC
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Kommentarer på møtekritikken fra Årsmøtet
Møtekritikken fra Årsmøtet 2016 ble presentert for elevrådsstyret.
Maria (Sekretær) mener det er viktig å holde et forberedende møte før årsmøtet slik at
representantene er mer forberedt på prosedyrene ved årsmøter.
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På årets årsmøte opplevde man spontane pauser for representantene til å lese igjennom
arbeidsplanen og sende inn endringsforslag. Derfor kom det et nytt forslag til neste gang å
holde én timers workshop hvor man får muligheten til å gjøre disse forberedelsene under
møtet. Dette er blant annet praktisert under Elevorganisasjonens arrangementer.
Noen elever har kritisert elevrådet for å ikke bevilge elevlagene ønsket beløp, samtidig som
elevrådet bruker store summer på å holde sitt årsmøte. Jan Victor opplyste at det er skolen
som sponser møtelokalene for årsmøter. Styret er enige i at Thon Hotel Vika Atrium ikke
lenger er et ønsket alternativ på grunn av dyr deltagerpris. I tillegg gjorde infrastrukturen det
vanskelig å samle representantene.
Det ble gjort oppmerksomt på at elevrådet må bedre planleggingen av årsmøtet. Dette
inkluderer at nye forslag til arbeidsprogram blir offentliggjort i god tid før møtet og strukturen
på innsending av endringsforslag bør bedres. Dette bør vi gjøre for å hindre dobbel arbeid for
sekretariatet.
Jan Victor avslutter med at vi bør lage et skriv med viktige tips til neste årsmøte.

Sak 3: Psykisk helse
Skolemiljøutvalget vil holde møte om psykisk helsedag.

Sak 4: Eventuelt saker
-

Russefrokost: Elevrådet står opprinnelig til ansvar for russefrokosten. Men siden
UGLA allerede er i gang med forberedelser, så er elevrådsstyret åpne for å gi dem
ansvaret.

-

Saker mot sommerferien
o

Kjøttfri mandag på Katta. Dette tas videre opp i Skolemiljøutvalget.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Kevin Chen 1STE
kevin3101@osloskolen.no
http://elevradet.no/
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