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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 47 

Dato: onsdag 23. november 2016 

Sted: Rektorrommet 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Skolemiljø 

3. Økonomi 

4. Valg 

5. Mail 

6. Megazone 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 3STC 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Skolemiljø 

I år fikk vi tilsendt høringsuttalelsene om aktivitetsplan for sent til å gi en ordentlig 

tilbakemelding. 

x Leder 

x Nestleder 

x Miljøansvarlig 

 Informasjonsansvarlig 

x Økonomiansvarlig 

x Rettighetsansvarlig 

x Sekretær 1 

x Sekretær 2 
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Generelt så er klasserommene egentlig kun store nok 28 elever (det skal være 2 m2 per elev), 

så vi lurer på hvorfor skolen ønsker flere elever i klassene når man egentlig ikke har plass. 

Derimot mener rektor at de ekstra elevene er viktige for skolens økonomi, og flere fag vil 

måtte falle bort hvis man ikke tar inn flere elever. 

I skolemiljø beslutter styret å lage en liste over hva vi bør klage på. Blant annet for varme 

ovner, dårlig luft og flakkende taklys i noen klasserom. 

Vi beslutter også å kjøpe en luftkvalitetsmåler, så vi får en ide om hvordan lufta i 

klasserommene er. 

Hvis noen rettigheter blir krenket, skal vi snakke med ledelsen og elev- og lærlingsombudet. 

Vi kan også snakke med Stiftelsen, hvis det er hensiktsmessig. I tillegg kan 

skolemiljøutvalget ta opp dette. 

Vi skal sende mail til ledelsen, og be dem utsette møtet med oss til tirsdag 6 desember. Da tar 

vi opp disse sakene. 

Generelt ønsker vi en representant i Stiftelsesstyret for å bedre kommunikasjon mellom dem 

og elevene. 

 

Sak 3: Økonomi 

Vi fikk nettopp 48 000 kr av Stiftelsen. Vi har fått ballpengene, men vi har ikke fått faktura 

fra skolen ennå, så de er ennå ikke betalt til rett sted. Vi har bokført ca. 122 000 kr. Noe av 

dette er bundet i forbindelse med ballet, men vi har nok til å gi 15 000 til Kattarock. I år 

kommer også årboka til å søke om penger. 

 

Sak 4: Valg 

Vi vurderer å promotere valg av leder og nestleder i forkant ved bl. a. å be KFSK lage en 

video. De kan muligens begynne på møtet i morgen. 

Noen ønsker mer tid til spørsmål til kandidatene, men de blir ofte usaklige eller unødvendige. 

Vi beslutter å ta inn spørsmål på forhånd, som blir stilt av ordstyrer. Begrunnelsen er at vi vil 

gjøre valgene mer seriøse. 

Valget vil foregå i midttimen onsdag 14. desember. Vi kan be de tillitsvalgte gå ned sammen 

med klassen sin. 

 

Sak 5: Mail 

Vi er ikke alle like gode på å sjekke mailene våre. Det er fint om folk sier ifra på Facebook 

om at de har sendt mail.  

 

Sak 6: Megazone 
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Vi har vedtatt på tidligere elevrådsmøte å dra på Megazone sammen. Det er mulig vi må 

booke på forhand. Vi bestemmer tid onsdag 14., i studietiden. 

 

Sak 7: Kildesortering 

Vi må fikse kildesorteringen i kantina, og unngå at folk fjerner klistremerkene. Dessverre har 

Renovasjonsetaten vært utilgjengelige i en lengre periode. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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