Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende
rektor, uke 34
Dato: onsdag 24. august 16
Sted: Rektorrommet

Oppmøte:
x

Leder
Nestleder
Miljøansvarlig

x

Informasjonsansvarlig

x

Økonomiansvarlig
Rettighetsansvarlig

x

Sekretær 1

x

Sekretær 2

Saksliste:
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2. Presentasjon i aulaen
3. Psykisk helsedag
4. Kattawalk
5. Kildesortering
6. Calling-anlegg
7. Vinteraktivitetsdag
8. Overnatting på skolen
9. Valg av russestyre
10. Valg av nestleder
11. Eventuelt
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Presentasjon av elevrådet for VG1 24.08.16
Elevrådsstyret vil være tilstedet under informasjonsmøtet for VG! den 24.08.16. Her vil vi
informere VG1 om at elevlag vil kunne søke om penger fra elevrådet. Vi vil presentere oss
selv, våre oppgaver og valget av nestleder (ettersom Astrid utveksler).

Sak 3: Psykisk helsedag
Faren til Johanne Klepp har bekjente som kan sendes som foredragholdere til psykisk
helsedag. Elevrådsstyret mener at psykisk helsedag er et opplegg som er viktig for alle trinn,
og ikke kun VG2, noe som ledelsen har bestemt. Jan Victor (Leder) forteller det foregår lite
mobbing, men styret mener likevel at det er fint om vi får en foredragsholder som har god
erfaring med dette emnet. Det er også et spørsmål om i hvilken grad foredragsholderne ønsker
betaling. I tillegg til hvor mange foredrag og hvor lenge de varer. Jan Victor foreslår at vi har
et nytt møte hvor vi planlegger denne dagen. Når foredragsholderne er fastbestemt, kan vi
beregne kostnadene til å søke stiftelsen.Ylja (Økonomiansvarlig) foreslår at ledelsen kanskje
kan servere frokost eller lunsj til elevene under psykisk helsedag.
Sak 4: Kattawalk
I fjor ble Kattawalken gjennomført av elevrådet for å skape mer nærvær og oppmerksomhet
til elevrådet. Er dette nødvendig dersom vi presenterer oss for VG1 24.08.16, sammen med
elevlagene? I fjor opplevde Kattawalken lite publikum. Samtidig er det lite relevant for alle å
vite hvem som er hvilke klasses representanter.
Sak 5: Kildesortering
6. september blir foreløpig dato for kildesorteringsforedrag. Dette blir obligatorisk for VG1.
Sak 6: Calling-anlegg
Skolen innfører calling-anlegg. Elevrådet ønsker å bruke calling-anlegget til å annonsere
aktiviteter på skolen. Dette er ledelsen noe skeptisk til. Jan Victor informerer om at elevrådet
også snart vil få tilgang til SMS systemet.
Dette kan være en sak for Informasjonsansvarlig.
Sak 7: Vinteraktivitetsdag
Rektor Eva Blomfeldt har ingen interesse for Vinteraktivitetsdag. I tillegg er skoleåret lagt
opp til at skoleopplegget er under press. Men et kompromiss ble lagt frem, som går ut på at
elevene med idrettslære får vinteraktivitetsdag.
Sak 8: Overnatting på skolen
Ylja mener at det er viktigere med å bli uthvilt før tentamen enn å arrangere sosialt opplegg
dagen før. Slike sosiale arrangementer kan heller arrangeres etter tentamenstiden. Elevrådet
har ikke ansvar for å arrangere arrangementer som undervurderer viktigheten ved søvn.
Sak 9: Valg av russestyre
Kesia (forrige Russepresident) har vært i kontakt med Jan Victor. Ansvaret for
russeplanlegging for dette skoleåret vil bli tatt opp i Elevrådet, og et nytt styre opprettes. 14.
september er foreløpig dato for planleggingen.
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Sak 10: Valg av nestleder
Onsdag 7. september vil valget foregå. Nestledervervet avslutter til jul.
Sak 11: Eventuelt
Det var ingen eventuelle saker.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Kevin Chen 1STE
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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