
 

 
Til vår fremtidige elevrådsleder 

Det er sjelden at det hender 
(kanskje ca. sånn hvert år), 
det at dere alle får 
sjansen til å velge noen, 
kanskje som bevarer roen? 
Eller en som rett erkjenner 
at vi ikke her er venner 
(vi har ikke fått antenner 
av det sosiale slaget). 
Eller en som vil behage 
oss med sirkus eller gøy - 
kanskje gi oss sukkertøy? 

Eller kanskje du vil stille? 
Kanskje du blir sjefen vår? 
Var det ikke dét du ville? 
Tenk på all den makt du får! 

Dette er blant det som hører 
med når du skal bli vår fører: 
Du får lov å si til VG 
at vi alle skal bevege 
verden om et par-tre år 
(slik at det blir bedre kår). 
Du får være med som gjest 
hver gang rektor holder fest. 
Men det beste det medfører: 
Nøkkelen til alle dører. 

Skrevet av Katinka Tobiasson, 3E. 
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OD er HÅTT! 

OD har vært et sykt hot tema på elevrådsmøtene lately! Alle har ment et eller annet om OD, 

og det har blitt diskusjoner og ideutveksling. Du som hadde mer lyst til å gå på butikken i 

regnvær enn å få kake på elevrådsmøte har gått glipp av noe, men du skal få vite det nå:  

1. Folk er misfornøyd med informasjonen face-to-face og skulle ønske at OD-komiteen 

kom innom oftere.  

2. Folk digger at OD-komiteen har brukt fronter, men vil ha mer face-to-face-contact  

3. De gule listene har vært et mysterium i noen klasser, de har blitt borte 

4. Mange har vært usikre på når OD-dagen skulle være. (tips: jeg pleier å skrive ting ned 

i filofaxen min, evt på hånden min, funker sykt bra!)  

5. Folk har vært forvirret når det gjelder betaling, rotet bort arbeidskortene sine, og 

synes det har vært vanskelig med internettbetaling.  

6. MEN – folk har vært veldig, veldig glad for at OD-komiteen har tatt seg tid til å sitte 

og vente på penger så sinnssykt lenge!  

7. Og mange mener også at OD-komiteen ga mye informasjon, men at elevene rett og 

slett er waaay to sløve som ikke får med seg beskjeder. 

8. Det har vært en diskusjon om man tjener nok på OD-dagen, noen mener at vi gir 

bedrifter mulighet til å utnytte oss og at vi helt fint kunne tjent mer enn det vi gjør. 

Men, dette ble vi enige om at er OD sin sak.  

Skjer, ’a? 

- Nei, kjære venner – vi vant ikke Elevrådsprisen, men vi kan være meget stolte over å ha 

vært blant de to nominerte. Og gratulerer til Lambertseter med seieren!  

- Miljøansvarlig i elevrådet, Mathilde (2C), sendte inn innlegg til Si;D i Aftenposten om 

helsesøsterordningen, som er blant elevrådets tre hovedsatsninger iår. Innlegget 

resulterte i at Mathilde ble kontaktet av Rådet for psykisk helse, som var interessert i å 

samarbeide om et større avisoppslag om saken.  

- Elevrådet skal ha juleavslutning! Den vil foregå i kantinen tirsdag 8. desember efter 

skolen, og alle er velkomne, for alle er med i elevrådet. Spread the word! 



9. Det har også vært oppe til diskusjon om vi skal være med på OD eller finne på noe 

selv, fordi enkelte mener at noen av ODs prosjekter ikke er de viktigste sakene.  

Skrevet av Synnøve Sjøtveit, 3E. 

Velg og/eller bli elevrådsleder og/eller -nestleder! 

Kom, kom og vær med på elevdemokrati i praksis! Nå skal det velges ny elevrådsleder og  

-nestleder på Katta, og alle skolens elever har stemmerett! For at den nye elevrådsledelsen 

skal ha så stor del av skolens elever bak seg som mulig, oppfordres alle sterkt til å møte opp 

på allmøtet!  
 

Alle skolens elever kan etter vedtektene stille til valg, men ettersom man skal sitte i et år, 

anbefales det at de som stiller går i første- eller andreklasse.  
 

Man kan stille til ett av vervene eller til begge. Man trenger ikke å bestemme seg for å stille 

før på selve allmøtet, men vi i elevrådsstyret setter pris på om kandidater melder seg til oss i 

forkant, så vi har en viss oversikt over hvor lang tid møtet vil ta osv. Kandidater må 

forberede en valgtale på inntil tre minutter.  
 

Det er bare å ta kontakt med noen i elevrådsstyret hvis du har spørsmål om valget eller hva 

det innebærer å være elevrådsleder eller -nestleder. Dato for møtet er mandag 14. 

desember, og det avholdes i fjerde time. Kom, kom, alle sammen, dere har stemmerett! 

EO – øh? 

EO er en forkortelse for Elevorganisasjonen, som du er medlem av. Oslo katedralskoles 

medlemskap her bestemmes på et allmøte som avholdes omtrent hvert tredje år. 
 

Organisasjonen jobber for elevenes rettigheter – det vil si for dine rettigheter. Det er ganske 

så kult, eller hva? Deres mål er at vår skolehverdag skal bli så bra som mulig. I tillegg 

bestemmer organisasjonen over EO-fondet, som elevrådet kan søke penger fra til 

arrangementer som symposier (hvilket vi gjør). Også elevlag kan søke penger fra dette 

fondet.  
 

EO er dessuten aktiv i enhver skolepolitisk debatt, og organisasjonens politiske standpunkter 

blir avgjort på et møte ved navn Elevtinget, der hver medlemsskole er representert.  
 



Ofte stilte rettighetsspørsmål – m/svar! 

Hvor mange studiedager kan man få?  

Det finnes ingen fastsatt grense for antall studiedager, og dermed er det helt opp til lærerne 

dine. Man søker, og får det innvilget eller ikke innvilget, alt eftersom.  

Hva kan du søke studiedag i? Kan man gjøre hva man vil?  

Man kan søke studiedag i alle fagene sine (inntil to fag per studiedag). Man kan gjøre hva 

man vil, dersom lærerne dine godkjenner det, men de færreste lærere vil godkjenne en 

studiedag der det planlagte innholdet er å gå på kino og å spise is.  

Hvor mange timer må man være borte for ikke å bli vurdert?  

Det finnes ingen bestemt grense for dette. Ryktene skal ha det til at dersom man er borte i 

15 % av fagets timer, så blir man automatisk ikke vurdert i dette faget – dette er løgn og 

bedrag. Så det, så.  

Hvor mange prøver er greit i løpet av en uke?  

Hvor mange som er ”greit” å ha er selvfølgelig null – vi elever synes ikke slikt er ”greit”, nei! 

Hvor mange lærerne i teorien kan prakke på deg, det er tre stykker. I praksis er dette lite 

gjennomførbart, men dere skal få lov til å mase. Stå på ”krava”! Det er forøvrig tillatt med 

flere prøver på samme dag, men ikke en kombinasjon av prøver, innleveringer (som du har 

hatt under to uker på) og/eller presentasjoner til samme dag. Og ja, det er noen snåle 

rettigheter vi har.  

På kryss og tvers med elevrådet 

 

 

1.  Hva skjer med elevrådet 8. desember efter skolen? 

2. Hva er ”HÅTT”, ifølge vår alles kjære sekretær-Synnøve (3E)? 

Send inn løsningsforslaget ditt til informasjon@elevradet.no. Inkluder ordet du får i det grå 

feltet. Vinneren får premie! Tips: Alle svarene er mulige å finne i denne utgaven av 

Elevrådsposten. 

www.elevradet.no 
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