Referat – Elevrådsmøte uke 7
Dato: Onsdag 12. februar 2014
Sted: Rom 413
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Undervisning
Balder (nestl.) og Fridtjof (undervisningsans.) er på et møte med de ansatte ang. undervisning på
skolen.

Det er snakk om å innføre A- og B-uker, som går ut på at elevene veksler mellom to timeplaner
annenhver uke. Dette er for å forhindre at eleven får to enkelttimer i to forskjellige fag (ett fag får 45
minutter hver), og noen mener at disse enkelttimene ikke blir like effektive som økter på 90 minutter.
Man pleier vanligvis å fordele slik at man får f. eks. 3 økter med fag x og 2 økter med fag y i A-uke, og
omvendt i B-uke. Det kan også bli lettere for både lærere og elever å finne passende datoer for
vurderingssituasjoner, siden lærere ofte ønsker å bruke 90 minutter på prøver.

Sak 3: Bruk av sosiale medier
Elevrådet ønsker å bruke sosiale medier oftere, slik at det blir lettere for elevene på skolen å sjekke ut
hva Elevrådet jobber med for tida. Det finnes allerede en Twitter-konto, men den blir ikke brukt aktivt
grunnet få brukere av Twitter. Elevrådet kan bruke alt fra deres egen nettside (elevradet.no), Facebook,
Twitter og Instagram. Nettsiden og Facebook virker som de mest populære mediene, men nettsiden må
oppdateres.
Som i tidligere år, skal SMS også bli sendt ut til elevrådsrepresentantene om elevrådsmøtene.

Eventuelt:

Sak 4: Særemneuka
Spørsmål om hva som skjer med særemneuka. Den skulle opprinnelig bli fjernet siden lærerne hevdet
at arbeidsnivået til elevene under denne uka varierte veldig fra elev til elev, og det hadde vært mer
produktivt å ha undervisning i stedet. Det virker som om de fleste 2. klassingene ønsker særemneuke.
Sak 5: Undersøkelse angående vinteraktivitetsdagen/skole-PCer
Elevrådet skal holde undersøkelser om elevene øsnker å ha vinteraktivitetsdag og skole-PCer.
Diskusjon om hva som er best av tradisjonelle undersøkelser vha. avkrysningsskjema der de
tillitsvalgte tar hver sin klasse, eller undersøkelse på Fronter. Tidligere erfaringer viser at det er veldig
få som svarer Fronter–undersøkelser, som gjør at det mest sannsynlig blir vanlige undersøkelser
istedenfor.
Sak 6: Internett på skolen
Oppgradering av trådløst nett foregår på skolen nå, men det er vanskelig å si når dette blir ferdig.
Sak 7: Dekorasjon av klasserommet
Spørsmål om elevene får lov til å dekorere klasserommene sine, som å male veggene osv. Usikkerhet
om hva som er lov/ikke lov. Elevrådet skal undersøke dette nærmere.
Sak 8: Oppdatering av kartene i klasserommene
Kartene (verdens-, Norges- osv.) i de aller fleste klasserommene er utdaterte, Elevrådet skal spørre om
disse kan oppdateres, og evt. når. Kan også være uaktuelt, ettersom man kan finne kart på nett og vise
på lerret via projektor.
Sak 9: Sofaer i klasserommene
Spørsmål om det er mulig å ha sofaer i klasserommene, men dette er ikke lov pga. brannsikkerhet.

Med vennlig hilsen

2. sekretær i Elevrådet OKS 2014
Kristoffer Edward Alfonso Huertas 2STF

