Referat – Elevrådsstyremøte, uke 14
Dato: Onsdag 5. april 2017
Sted: Rektors kontor

Oppmøte:
x

Leder
Nestleder
Miljøansvarlig
Informasjonsansvarlig
Økonomiansvarlig

x

Rettighetsansvarlig

x

Sekretær 1

x

Sekretær 2

Saksliste:
1. Konstituering
2. Avstemning om bistandsprosjekt
3. Blinkende lys
4. Sunnere mat i kantina
5. Retningslinjer for prøver
6. Reklame for Katta
7. Representanter til UngOrg

Sak 1: Konstituering
Referent: Norunn Krokeide 2A
Ordstyrer: Mathilde Verne 2STC
Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Avstemming om bistandsprosjekt
OD og Plan kommer og snakker hver sin dag, og avstemningen blir dagen etter det, 4 mai.
Trenger minst 50% av skolens elever til å stemme.

Sak 3: Blinkende lys
Det er noen blinkende lys på rom i 2. etasje.

Sak 4: Sunnere mat i kantina
Noen elever ønsker sunnere alternativer i kantina. Elevrådet bør ta kontakt.

Sak 5: Retningslinjer for prøver
Skal ikke være prøver innimellom heldagsprøver.
Mulig retningslinje: To uker prøver med programfag og 1 med fellesfag for 2. klasse. Evt.
annenhver uke. Det vil være bedre med annenhver for 3. klasse.
Retningslinjene kan påvirke antall prøver i noen fag.
Prøveordning fra høsten: 2 uker programfag og en uke fellesfag.

Sak 6: Reklame for katta
Vi har kontakt med et reklamebyrå, styret eller en liten gruppe må sette seg sammen og finne
ut hva innholdet skal være. Møte skal bli etter påske.
Sak 7: Representanter til UNGORG
Katta trenger representanter for UngOrg. Krasjer med heldags i matematikk. Alex Stenhagen
drar dersom det blir mulig.
Sak 8: Opplegg for de som ikke har eksamen
Elever vil dr på festival i Tøyenparken, aktivitetsdag og muligens kino. Ekskursjon for 1.
klasse under norsk hovedmål for 3. klasse.
Sak 9: Holmboe prisen skal utdeles på Katta
Holmboe prisen deles ut 21. mai i aulaen.
1. klasse skal delta, andre elever kan komme.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘17
Norunn Krokeide

norunn1908@osloskolen.no
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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