Referat – Elevrådsstyremøte med rektor og Ass.
rektor, uke 5
Dato: mandag 01. 02 2016
Sted: Rektors kontor
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Møtet ble holdt sammen med Eva Blomfeldt (rektor) og Ann-Kristin Høgseth (Ass. rektor)
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1E
Ordstyrer: Eva Blomfeldt (Rektor)
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Elevrådets økonomi
Elevrådsleder Jan Victor Qian informerer om at elevrådet nylig har delt ut penger til
Kattarock 15 000 kr og Plan 2000-3000 kr.
Rektor forteller at til sommeren vil skolen sørge for at det skal være i orden med rene
skap, bla. fjerne tagg og dekor, for å unngå at det går ut over elevrådets penger.
Valentinsdag nærmer seg og da pleier det å ta litt av med dekorering. Alle bør være
informerte om at prisen for å fjerne dekorasjonene, trekkes fra elevrådet. Rundt 1000
pr. hærverk. (også når man går på taket).
Elever har gitt negative reaksjoner til dette fordi man fikk vite i etterkant at pengene
trekkes for å f.eks. å gå på taket. (Før man visste at man ikke får lov)
Det ble informert om at noen tidligere hadde gått på taket via rom 412.

Hittil har ikke elevrådet blitt trukket så mye penger. Rektor syntes at elevrådet gjør en
god jobb og elevene oppfører seg fint på skolen. Blomfeldt oppfordrer elevrådet til å
lage en budsjettoversikt. Fint å ha dette i orden nå som det snart planlegges ball.

Sak 3: Tentamensplanen
Det er mange elever som reagerer på at det er dårlig tid mellom biologi og matte og
fysikk. Matte og språk ligger etter hverandre. Rektor tenker at det er fint om
realfagene ikke ligger tett sammen. Prøver å ha det komprimert, men får egentlig ikke
lov til å ha lesedager imellom.
Det ble fortalt at heldagsprøvene i år ikke betyr like mye i år som i fjor. Man ser mer
på elevens utvikling.
Sidemål kan byttes med språk. Hovedmål, matte og engelsk er fastsatt felles
Osloskole dato. Elevrådet får muligheten til å sende inn forslag til endring av
heldagsprøve datoene.

Kommentarer til heldagsprøvene
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1P var misfornøyde under forrige tentamen fordi det var blinkende lys i klasserommet
som forstyrret. Når printeren går, blinker lampene i 401 og 2. Ønsker å flytte
prøverom.

Rektor informerer at det blir mattelørdag før heldagsprøvene til våren og til høsten.
Koster 40 000 per gang.
Sak 4: Saker fra elevrådet


Klasserommene i fjerde, dårlig ventilasjon og lys.



110 er oppleves kaldt.

Revidering av rettighetene
Klager fra første trinn om at vi ikke bare har mange skriftlige prøver, men også
mange innleveringer. Burde kanskje endre Punkt 3 i retningslinjene til «ikke flere enn
2 vurderingssituasjoner som er karaktergivende, som er betydelige/tellende.» El.
«Ikke mer enn 1 større innlevering.» Punkt 4: Forslag til endring: «Skriftlige
tilbakemeldinger – vurderingssituasjoner»
Spansk 2 har begynt med mindre, men flere vurderingssituasjoner. Det ønskes et nytt
møte hvor elevrådet og ledelsen utarbeider reviderte rettigheter. Utgaven som ble
brukt under møtet var fra 2010.

Ukeplaner
Dersom det er ønske fra klassen om å opprette en felles ukeplan, kan dette avtales
innad lærerne med klassen. Dette er egentlig vanskelig fordi elevene har ulike
valgfag.
I dag kjører lærerne ulik praksis for å legge ut lekser. Men fra høsten er det pålagt at
alle fagplaner må settes i It’s Learning. Få lærere bruker Plan-funksjonen på It’s
Learning i dag. Skolen kjører opplæringskurs i løpet av våren. Ved hjelp av
planleggeren på It’s Learning, kan elevene får sine fag samlet i egen kalender, praktisk.
Vinteraktivitetsdag
Elevene ønsker vinteraktivitetsdag. Ikke bare for de med valgfaget aktivitetslære.
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Rektor sier at skolen ikke kan gjennomføre dette. Det er strenge tall på antall
skoletimer, samtidig som ingen andre skoler lenger tilbyr dette. Veldig mange elever
pleier ikke å være med. Halvparten er hjemme. Det er ikke mange nok lærere på
skolen som kan gå med elever på ski.
Skriftlig tilbakemelding på It’s Learning
Elever har lagt merke til at lærere ikke gir skriftlige tilbakemeldinger på alle
vurderingssituasjoner via It’s Learning. Rektor forklarer at alle skal ha tilbakemelding
for halvårsvurdering. Det kan tas muntlig, og rektor mener at det er bedre med
muntlig fordi elever kan spørre og kommentere. Noen elever opplever og mener at det
er dumt å ikke få underveisvurdering/tilbakemelding før fagsamtaler. Rektorene
syntes at det er lettere om elevrådet kan kommentere hvilke lærere og praktiseringen
deres så de kan korrigeres.
Ellers informeres det at halvveisvurderinger ikke trenger å telle tilslutt.
Det er lovpålagt halvårsvurdering, men generelle regler for påløpende vurdering
underveis.
Alle vurderingssituasjoner krever vurderingskriterier.
Elevene skal tilrettelegges til egenvurdering, så refleksjon om hva som skal bedres,
kommer fram. Dersom du har forbedret deg i et tema, så spiller ikke tidligere noe
mye.
Noen elever føler at de ikke får gode nok muntlige tilbakemeldinger fra enkelte
lærere. Derfor oppfordres de til å spørre lærer etter begrunnelse på karakter.

Evaluering av lærere
Elevrådet syntes at evalueringsskjemaet ikke gir spørsmål om hvordan elevene føler
og synes. Punktene forteller heller ikke helheten om læreren. (Kan være flink selv om
han/hun ikke oppfyller kravene).
Rektor oppfordrer Elevorganisasjonen til å kommentere evalueringsformen.
Samtidig minner Blomfelt på at elevene kan gi muntlig tilbakemeldinger når læreren
kommer tilbake til timen.
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Med vennlig hilsen
Kevin Chen 1STE
Elevrådet ved OKS ‘16
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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