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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 39 

Dato: fredag 30. september 2016 

Sted: Ass.-rektors kontor, R103 

 

Oppmøte: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Psykisk helsedag 

3. Nye representanter til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget 

4. Elevrådets høstsymposium 

5. Eventueltsaker fra klassene 

6. Informasjon fra assisterende rektor 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Mathilde Verne 2STC  

Ordstyrer: Ann-Kristin Høgseth 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Psykisk helsedag 

Praktisk informasjon angående opplegget: 

 Leder 

x Nestleder 

x Miljøansvarlig 

x Informasjonsansvarlig 

 Økonomiansvarlig 

x Rettighetsansvarlig 

x Sekretær 1 

 Sekretær 2 
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 Alle starter opp i klasserommene, der det føres fravær. For å sørge for at alle får dette 

med seg vil assisterende rektor sende ut en SMS til alle elever, underskrevet 

Elevrådet. 

 Aksel skal ha fylt opp Aulaen og Festsalen med ekstra stoler så det blir plass til alle. 

 Utstyr skal ha blitt levert enten fredag 30. september eller mandag 10. Oktober. 

 Elevrådsstyret møter på skolen 08:00, og skal stå ved inngangene ned til aulaen, og 

skal i tillegg introdusere dagen. Jan Viktor har uttrykt ønske om å snakke minst 

mulig, men det er viktig at Elevrådet synliggjør sitt arbeid, som resultater fra 

Elevundersøkelsen tyder på at vi ikke gjør. Eventuelt kan Ylja snakke (hvis hun vil), 

ettersom hun er prosjektleder. 

 Vi viser først første episode av "Jeg mot meg", som varer i underkant av 30 min, og 

Kaleem skal hjelpe oss å unngå tekniske problemer. Så følger ett kvarters pause, hvor 

hele VG2 går opp til festsalen. Her skal det stå lærere som brannvakter ved dørene 

hele tiden. 

 I løpet av dagen skal VG1 og VG3 høre foredrag fra helsesøster, samt en 

lederutvikler som skal snakke om å finne sitt hverdagsmot. Redd Barna kunne ikke 

holde foredrag. 

 Miljøansvarlig kan ta bilder for VG1 og VG3 og rettighetsansvarlig for VG2, men 

hun trenger kamera. Generelt skal styret være tilgjengelige hele dagen, og gjerne ha 

på seg synliggjørende T-skjorter. 

 Når folk er ferdig med opplegget sitt, legger vi til rette for at de alle kan skrive ned én 

god egenskap ved seg selv og levere det inn på en lapp. Disse henger vi opp i kantina. 

Siste foredragsholder informerer om dette før alle går ut. 

Lærdom til neste år: 

 Mer felles opplegg kunne vært gunstig. 

 Det er ikke optimalt at VG2 har opplegg hele dagen, men det var vanskelig å unngå i 

år. Neste år bør VG3 ha noe annet. 

 Vi bør neste år begynne å planlegge tidligere. 

Vi burde ha en evaluering i etterkant, kanskje en undersøkelse på Itslearning, så vi kan få 

tilbakemelding fra elevene. 

Vi er trygge på at det skal gå bra, særlig siden vi gjennomfører det på en veldig trygg måte, 

uten "utleveringer" men med info og bevisstgjøring. Et viktig fokus skal være at alle har 

topper og bunner i psykisk helse, og det betyr ikke at en er psykisk syk. 

 

Sak 3: Nye representanter til driftsstyret og skolemiljøutvalget. 
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Vi valgte vararepresentanter til driftsstyret. Vi har ikke kontroll over hvem som har gått ut, 

men vi må kontakte dem vi har antatt fortsetter: Katarina Eisenstein og Haider Abbas. Det er 

viktig at man alltid er to på møtene, det gjør det lettere å representere elevene. 

 

Sak 4: Elevrådets høstsymposium 

Vi har fått bekreftet lokale ved Fredshuset for 14. Oktober, og styret kjøper inn mat. Vi må 

minne klassene om det, og informere om f. eks. At de får A-fravær for å delta, og når vi vet 

hvem som skal med, må vi si ifra til lærerne. Det er best om denne listen kommer før selve 

dagen. 

Styret ønsker at rektor kommer innom. 

Styret bestemmer seg for å ha et møte om symposiet, etter skolen mandag. Blant annet skal vi 

legge frem endringsforslag til vedtektene. 

 

Sak 5: Eventueltsaker fra møtet 

Noen elever har klagd på ovnene, og det viser seg at termostaten har vært slått av. Elever kan 

også selv regulere ovnene hvis det er nødvendig. 

Ved R304 (klasserommet til 3G) er det problemer med dårlige gardiner. I tillegg står det feil 

på skiltet utenfor døra. 

Noen elever vil at elevrådet kan arrangere noe sosialt for dem som er utenfor. Det hadde også 

vært ønskelig med arrangementer innenfor elevrådet. 

I noen klasserom begynner taklyset å blafre når man bruker printeren, f. eks. R217, 218, R202 

og flere. Det må gjøres noe med, for folk blir slitne og ukonsentrerte av det. 

Det ønskes tørkepapir på doene i fjerde, ettersom lufttørkerne bråker og derfor ofte ikke kan 

brukes. 

Romtimeplaner må opp på alle rom, og lærerne må bli bedre på å få elevene til å sette opp 

stolene etter siste time i et klasserom. Mange lærere gjør dette allerede, men mye gjenstår. 

Noen katetre er ganske ødelagte. 

 

Sak 6: Informasjon fra assisterende rektor 

Det spørres om vi har fått pengene fra Stiftelsen for våren 2016, og vi tror det, men vi kan 

ikke si noe sikkert, særlig siden økonomiansvarlig Ylja ikke er tilstede. Det informeres om at 

vi skal trekkes penger for hærverk denne våren. Alt dette må tas gjennom Ylja, og hun har 

særemneuke. 

Felleslunsj i sammenheng med psykisk helsedag er avlyst, det blir eventuelt en felles lunsj 

senere. 
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Styret er ikke sikre på hvor bra hærverksordningen funker, ettersom elevene ikke opplever 

direkte påvirkning når Elevrådet får mindre penger. I tillegg er det et problem at få elevlag 

søker om penger, og de som søker kun vil ha små summer. 

Det viser seg at Elevrådet har fått brev som har ligget uåpnet siden i vår. Det er ofte et 

problem at elevlagene ikke henter post de har fått, som dermed blir liggende ventende på 

kontoret. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘16 

Mathilde Verne 2STC 

mathii0405@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

mailto:mathii0405@osloskolen.no
mailto:sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/

