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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 42 

Dato: onsdag 19. oktober 2016 

Sted: Wergelandsrommet 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Arrangementer fremover 

3. Valg av ny sekretær 

4. Valg av representanter til Stiftelsen og Kattas Venneforening 

5. Intervju angående elevrådsprisene 

6. Informasjonsflyt innenfor styret 

7. Økonomi 

8. Tilbakemeldinger fra psykisk helsedag 

9. Møter framover 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 3STC 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

x Leder 

  x   Nestleder 

x Miljøansvarlig 

x Informasjonsansvarlig 

x Økonomiansvarlig 

 Rettighetsansvarlig 

x Sekretær 1 

 Sekretær 2 
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Sak 2: Arrangementer fremover 

I forbindelse med Haloween ønsker vi å arrangere en utkledningsdag, hvor vi deler ut godteri 

til dem med kostyme. Fokuset skal være på at arrangementet må være lavterskel. I tillegg kan 

vi pynte inngangspartiet. 

Global Tolerance Day er 16. November. I fjor inviterte vi varaordføreren (Kamshajiny 

Gunaratnam), og vi vurderer å gjøre noe liknende i år. I hvert fall skal vi henge opp hyggelige 

lapper her og der. 

Før juletider skal vi utnevne en julekomite, som blir fulgt opp av styret. Planen er å arrangere 

f. eks. Pynting og pepperkakeutdeling. Vi skal jobbe for å få et juletre inne i år. 

Vi vil jobbe for bedre integrering av G-klassene, f. eks. ved å arrangere volleyballturnering, 

internasjonal dag, arrangementer hvor G-klassen forteller om seg selv (hvis de vil). Vi må gi 

G-klassene muligheter til å integrere seg selv. En ide kan være å ha et møte med kun styret og 

representantene fra G-klassene hvor vi kan diskutere dette. 

 

Sak 3: Valg av ny sekretær 

Amy har trukket seg som sekretær, så vi må velge en ny sekretær 2 som sitter frem til 

styrevalget i januar. Valget kommer til å skje på neste elevrådsmøte, torsdag 27. oktober. 

 

Sak 4: Valg av representanter til Stiftelsen og Kattas Venneforening 

Stiftelsen har fjernet elevrepresentanten i styret, bl. a. fordi aldersgrensen er 18 år, og det 

dermed er  1/3 av skolen som oppfyller kravet. Vi skal jobbe for å få denne plassen tilbake, 

slik at elevene kan være representert. 

Vi har snakket med de nye representantene i Driftsstyret, som automatisk rykket opp fra 

varastillingen, og de fortsetter gjerne som representanter. 

Neste elevrådsmøte må vi ha nytt valg av representant til Kattas Venneforening, siden vi 

endret vedtektene til to representanter. 

 

Sak 5: Intervju angående elevrådsprisene 

Leder og to styremedlemmer skal møte til intervju torsdag 27. kl. 11:10 på Helsfyr. Kevin og 

Johanne melder seg. Altså blir det Jan Victor, Kevin og Johanne som drar. 

 

Sak 6: Informasjonsflyt innenfor styret 

Det er fint at vi benytter e-postadressene til å sende filer og lignende, men noen i styret ønsker 

at man sier ifra f. eks. Via Messenger når man har sendt en mail til de andre, slik at folk 

husker å sjekke. 

 

Sak 7: Økonomi 
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Vi skulle ha betalt før sommeren, men vi vet ikke hvem som skal ha pengene(kontonr. Osv.), 

og nå har skolen fått purring. Dette må vi betale. 

Det foreslås å sette pengene våre inn i et indeksfond, men vi påpeker at vi ikke har penger 

som vi skal sylte ned lenge. 

 

Sak 8: Tilbakemeldinger fra psykisk helsedag 

Simon skal lage et skjema med Google Disk, for å få tilbakemeldinger fra elevene. Vi ønsker 

at spørsmålene skal ha svaralternativer, slik at vi enkelt kan få et overblikk. 

 

Sak 9: Møter framover 

Neste styremøte er neste onsdag, 26. oktober. Vi arrangerer neste elevrådsmøte torsdag 27. 

oktober. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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