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Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende 

rektor, uke *18* 

Dato: onsdag 02. mai 2016 

Sted: Rektors kontor 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Kjøttfri mandag 

 Sak 3: Kildesorteringsforedraget 

 Sak 4: Arrangementer i mai 

 Sak 5: Planlegging av oppstartsukene 

 Sak 6: Psykisk helsedag 

 Sak 7: Heldagsprøvene 

 Sak 8: Strykning av fravær 

 

 

 

 

 

x Leder 

x Nestleder 

x Miljøansvarlig 

x Informasjonsansvarlig 

x Økonomiansvarlig 

 Rettighetsansvarlig 

x Sekretær 1 

x Sekretær 2 



   2 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kevin Chen 1STE  

Ordstyrer: Ass. rektor Ann-Kristin Høgseth 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Kjøttfri mandag 

Nå har vi fått til kjøttfri mandag. Det er en usikkerhet om det er lov å selge reker og fisk 

under kjøttfri mandag. Astrid (nestleder) informerte at fisk tar mindre miljøskader enn 

kjøttproduksjon. Men siden kantinen er privat, gjelder byrådets retningslinjer for dem da? 

Dette spørsmålet vil bli videreført til byrådet.  

 

Sak 3: Info om kildesorteringsforedraget 

På grunn av få mulige dager å holde kildesorteringsforedrag for hele skolen, så venter 

ledelsen å arrangere dette til neste skoleår. Men Ass. rektor informerte at også 

personalrommet har begynt med full kildesortering slik som kantinen.  

 

Sak 4: Arrangementer i mai (Russelunsj, russedans, ekamensinformasjon, 17. mai…) 

12. mai arrangeres det Russelunsj som Ugla og Elevrådet står til ansvar for.  

Og 13. mai blir det gitt eksamensinformasjon for VG2 og VG3. Deretter vil det blir 

Russedans og Avslutning i 5. time. For VG1 er det lite eksamensinformasjon å gi den dagen.  

Til 17. mai er det allerede meldt på to elever til flaggborgen, men vi trenger fortsatt flere.  

23. mai blir det Holmboeprisutdeling i Aulaen.  

 

Sak 5: Planlegging av oppstartsukene 

Ass. Rektor vi kalle inn til et møte med miljøansvarlig for å planlegge skoleårsoppstarten.  

 

Sak 6: Psykisk helsedag 

Ledelsen har ikke diskutert mye angående den dagen og er litt skeptiske til å bruke en hel dag 

til psykisk helse. Elevene ønsker å få mer grundig gjennomgåelse i stedet for kun 

grunnleggende gjennomgang på en time. Astrid tror at psykisk helse også er viktig for Katta 

og at vi tar stilling til det. Det er kanskje mange som føler en stor prestasjonspress. Dessuten 

trenger man ikke å være psykisk syk for å føle seg nedfor av arbeidspress.  

Elevrådet oppfordres til å opprette en komité som bestemmer aktuelle temaer til psykisk 

helsedag.  
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Sak 7: Heldagsprøvene 

Noen elever opplevde at man fikk mange heldagsprøver tett etter hverandre. Noen av disse 

tentamenene hadde blitt flyttet tilbake etter elevrådets endringsforslag til tentamensplanen. 

Samtidig har det også vært mange små fridager i tillegg til Romaturen i løpet av samme 

periode. Dette førte til upraktisk øvingsperiode. Rektor forklarer at man gjerne vil 

komprimere perioden uten å ha for store pauser i mellom.  

Det er også ønske om at realfagene får en øvedag til jul og øvetentamener til å forberede seg 

med. Dette er for å hindre at blant annet fysikk kommer rett etter mattetentamen.  

  

Sak 8: Strykning av fravær 

Fravær kan strykes til vitnemålet dersom man kan dokumentere dette.  

Neste skoleår kan fraværsgrensen på 10 % kommer i tillegg, men dette gjelder ikke fravær 

som kan dokumenteres som helse, velvære og politisk.  

Maria synes at det kan være lurt å presentere fraværsgrensen grundig slik at praksisen 

tydeliggjøres. Slik at det ikke oppstår noen misforståelser.  

På 17. juni vil det arrangeres elevstreik mot Høyres fraværsgrense. Men Simon opplyser at 

Stortinget forbereder til ferie allerede ved den tiden, og vil derfor være tomt.  

Skolemagasinet Kort Sagt vil informere det man vet så langt om fraværsgrensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Kevin Chen 1STE 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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