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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 41 

Dato: Mandag 9. oktober 2017 

Sted: Rektors kontor 
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Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Evaluering av nye retningslinjer og prøveplan 

3. Evaluering av skolestart og fadderopplegg 

4. Miljø 

5. De stasjonære PCene fases ut 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 3STC  

Ordstyrer: Rektor Eva Blomfeldt 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Evaluering av nye retningslinjer og prøveplan 

Noen opplever at prøveplanen, som fastsetter at hver tredje uke skal settes av til fellesfag og 

resten til programfag for VG2 og VG3, kan føre til at programfagsprøvene blir konsentrert i 

noen uker, noe som er uheldig særlig for elever med realfag. Det virker som om de fleste 
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lærere følger prøveplanen, og tar hensyn til prøvekollisjoner, men at man fortsatt opplever at 

prøvene blir konsentrert i noen uker. 

Noen av problemene kan komme av at ordningen er ny og ikke tas ordentlig i bruk ennå. Vi 

beslutter derfor å fortsette ordningen som den er i hvert fall ut semesteret, for så å ta en 

ordentlig evaluering, hvor elevrådsstyret kan samle inn innspill fra elevene ved hjelp av 

elektronisk skjema. 

For å sørge for at alle elever kjenner til retningslinjene kan man få de tillitsvalgte til å gå 

igjennom dem med klassene sine. For å sikre at alle elever blir igjen i klasserommet og følger 

med i klassens time kan man be kontaktlærerne/faglærerne om hjelp. 

 

Sak 3: Evaluering av skolestart og fadderopplegg 

Noen elever på VG2 og VG3 opplevde det som vanskelig å begynne med ordinær 

undervisning allerede fra 3. time mandag første skoledag. Derimot opplevde andre at det var 

fint å kunne begynne med vanlig skole igjen så fort som mulig. 

Fadderordningen ser ut til å ha fungert greit for de fleste. Det var derimot store variasjoner; 

der noen opplevde at fadderbarna ikke ønsket mye innblanding fra fadderklassen, erfarte 

andre at man dannet bekjentskaper på tvers av trinn og fikk et godt miljø klassene imellom. 

 

Sak 4: Miljø 

Oslo Katedralskole har som mål å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Derfor skal det nedsettes et 

miljøutvalg, som skal jobbe med miljøledelse. Planen er å få med den miljøansvarlige i 

elevrådsstyret, Ella, i dette utvalget. 

Man er allerede i gang med å innføre todelte søppeldunker i klasserommene for å kunne 

kildesortere matavfall i tillegg til papir, og skolen skal kjøpe inn egne plastdunker for å samle 

inn panteflasker, i samarbeid med Infinitum. 

 

Sak 5: De stasjonære PCene fases ut 

De stasjonære Pcene som står i klasserommene er i ferd med å bli imkopatible med systemet, 

og fases derfor ut. De skal erstattes med enkle koblingspunkter så lærere og elever kan bruke 

sine egne bærbare PCer når de trenger prosjektoren. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 3STC 

mathii0405@osloskolen.no 

leder@elevradet.no 
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