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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 41 

Dato: onsdag 12. oktober 2016 

Sted: Rektorrommet 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Endring av vedtekter 

3. Arrangering av symposium 

4. Tilbakemeldinger fra psykisk helsedag 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Jan Victor Qian 3STC 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Endring av vedtekter 

Johanne foreslår at alle skal sende inn 3 forslag i løpet av kvelden hver, og heller gjør møtet 

så kort som mulig (for hun skal på et annet møte). 

Styret bestemmer seg for å gi folk tid i løpet av dagen til å sende inn endringsforslag, 

ettersom det er urealistisk å anta at folk vil lese vedtektene og sende inn på forhånd. 

x Leder 

x Nestleder 

 Miljøansvarlig 

x Informasjonsansvarlig 

 Økonomiansvarlig 

x Rettighetsansvarlig 

x Sekretær 1 

 Sekretær 2 
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Noen mener stiftelsesrepresentantordningen burde endres. Kan det være mulig å senke 

aldersgrensen for å være representant?  

 

Sak 3: Arrangering av symposium 

Noen mener vi burde lage et Facebook-arrangement. Vi har nå 19 påmeldte, men mange 

mangler. Vi bestemmer oss for å ikke gjøre det, og heller direkte kontakte de som ikke har 

meldt seg på. Jan Victor snakker med dem i 3., Mathilde med dem i 2.. 

Det som gjenstår er å bestille pizza, sende inn endringsforslag og få flere påmeldte. 

Lunsj er 11:30, så vi bestiller pizza 10:30. 

 

 

Sak 4: Eventueltsaker 

Styret må kommentere heldagsprøveplanen for i høst, innen i morgen. Vi foreslår å bytte om 

tentamene for 3. trinn 2. og 5. desember, for å unngå at de med R2, fysikk2 og biologi2 får 

tentamen samtidig. 

 

Fagtilbud for neste år: 

Matematikk X har god oppslutning, men ledelsen foreslår å ikke arrangere det neste år, og 

heller ha det annenhvert år. Vi mener dette er i gråsonen for hva som er greit. 

Ledelsen foreslår å gjøre IT1 og IT2 mulig annenhvert år. Vi vil at begge skal være mulige 

hvert år. 

Ledelsen foreslår å kutte i rettslære, ettersom de kun har 9 påmeldte. Politikk og 

Menneskerettigheter har også få påmeldte. 

Vi mener at de ikke bør kutte med mindre de har gode alternativer, gjerne flere samfunnsfag.  

Vi skal lage en spørreundersøkelse etter psykisk helsedag, med spesifisering for trinn. 

Assisterende rektor lager forslag, men vi utarbeider det. 

 

Johanne vil at vi skal innkalle til uravstemning om EO. 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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