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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 38 

Dato: mandag 19. september 2016 

Sted: Ass.-rektors kontor, R103 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Psykisk helsedag 

3. Saker til neste møte 

4. Høstsymposium 

5. G-klassen 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Ann-Kristin Høgseth 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Psykisk helsedag 

VG3: Foredraget "Supermann trenger også pause" av Amanda skal handle om at det er greit å 

følge plan B, og den kan være vel så fin. Det skal vare i 30-40 minutter, og med spørsmål blir 

det ca. 1 time. Etterpå kan helsesøster snakke i opptil ½ time (spørsmål inkludert). Ann-
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Kristin skal gi oss Amandas tlf.-nummer og få snakket med helsesøster. I tillegg skal hun 

ringe Ane og politiet. 

Vi bestemmer oss for å flytte filmvisning til begynnelsen av dagen. Episoden vi skal vise, 

varer i nesten 30 min. Aller først kan elevrådsstyret holde en kort presentasjon. 

Opplegget for VG2 fører til at de blir skilt ut ifra de andre elevene. I tilleg kan det bli tungt 

for elevene å ha hele opplegget på en dag, men det er interaktivt og innebærer snakking og 

workshops, så det kan gå bra. Hvis vi vil dele det opp, må vi gi beskjed på forhånd. Et 

alternativ kan være å ta 2/3 på mandagen før og etter lunsj, og resten en annen dag. 

 Felles lunsj: Wasa vil ikkje sponse oss, så vi må kjøpe inn frukt og brød osv. Vi kan be om 

gratis mat fra f. eks. bakerier og hente dagen før, men dagen før er en søndag. Ansvarlige for 

feller lunsj er Jan Viktor, Kevin, Johanne Akerø og Mathilde. 

Ylja skal kontakte Skeiv Ungdom osv. for å spørje om de vil ha stands i gangen i 1. etasje i 

løpet av dagen. I tillegg hadde det vært fint om vi delte ut kondomer. Ylja skal snakke med 

helsesøster som er ny i dag). 

Jan Viktor og Kevin sørger for å lage et bilde til skjermene på skolen om arrangementet, før 

fredag. Det kommer utstyr vi har bestilt etter hvert, bl. a. ballonger vi kan henge opp. 

Dato: mandag 10. Oktober. Det er litt trist at det er høstferie uka før, men vi kjører på. 

Vi burde sannsynligvis begynt å planlegge tidligere. 

 

Sak 3: Saker til neste møte 

Saker vi kan ta opp på neste møte: 

 Snart er det seminar for elevrådsrepresentanter . 

 Det finnes flere priser det kan være aktuelt å nominere Elevrådet til. 

 Det er viktig at elevene passer på å rydde i klasserom, særlig å lukke vinduer og 

slukke lys når man går utfra siste time.Her er det viktig at lærerne også tar tak. 

 Vi må varsle om Elevrådsskolering i studietiden neste onsdag, men det må vi gjøre på 

e-post eller lignende. Det kolliderer med valg av kontrollkomite med mer i teateret. 

 

Sak 4: Høstsymposium 

Vi lurer på om vi kunne leie rom på Litteraturhuset for årets høstsymposium, fordi de tar 

betalt for rom og ikke antall personer(i Elevrådet er man opptil 50 med styret). De tilbyr 

derimot ikke mat, men for overskuddet kunne vi kjøpt f. eks. pizza. Vi må finne ut om det er 

lov å ha mat der inne, eventuelt be om et unntak og love å rydde opp. Da er det også viktig at 

vi gjør det. Simon ber Ann-Kristin bestille rom. 

Vi er usikre på om en hel eller halv dag er best, ettersom en halv dag vil ta færre timer fra 

elevene men ikke nødvendigvis gi oss nok tid. I tillgg er det en fare for at representantene, når 
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de først er på skolen, ikke møter opp på symposiumet etterpå. Konklusjonen er at en hel dag 

er best, og i tillegg slik vi har gjort det før.  

Vi skal snart bestemme dato, midlertidig dato er fredag 14. Oktober. 

 

Sak 5: G-klassen 

Elevrådet må jobbe for å inkludere G-klassen. En del av det burde være å oppklare 

misforståelser: Ann-Kristin presiserer at G ikke er en "mottaksklasse" eller 

"innføringsklasse", men en klasse for elever med kort botid i Norge. De har altså gått på norsk 

skole før, og ofte gått deler av videregående før de kom til Norge. I tillegg er de tatt inn etter 

strenge krav, og fikk gode karakterer, de er bare mindre gode i norsk og ofte engelsk, og 

derfor har de mer undervisning i dette og eksamen i norsk som 2. språk. Ellers er skoleløpet 

deres likt vårt, og de har samme krav for karakterer og kompetanse. 

En kulturell dag kunne vært en fin mulighet for G-klassen til å bli kjent med andre og dele 

historier og erfaringer. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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