
 

 

Referat – Elevrådsmøte uke 9 

Dag:  Torsdag 27. februar 2014 

Sted: Rom 215 

 

Fravær: 

B – Tillitsvalgt og vara tilstede 

T – Kun tillitsvalgt tilstede 

V – Kun vara tilstede 

 (fors.) – Vedkommende kommer sent 

 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas 

Ordstyrer: Balder Bryn Morsund 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Vinteraktivitetsdag 

Det blir ikke vinteraktivitetsdag i år. Gymlærerne ønsket ikke å arrangere det, og det var ikke mulig å 

finne en passende dato. Elevrådet skal fortsatt holde undersøkelsen om elevene vil ha vinter-

aktivitetsdag i årene fremover. 

 

Sak 3: Håndtørkere, tørkepapir og speil   

Skolen vil vite hva elevene ønsker av tørkepapir, håndtørkere og speil. Bedre håndtørkere og flere 

og/eller større speil i jentegarderoben er ønskelig.  

 

Sak 4: Knagger i klasserommene 

Det kan hende at elevene får knagger til å henge jakker osv. Knagger utenfor klasserommene er ikke et 

populært alternativ grunnet tyveri, og hvis det blir knagger vil de mest sannsynlig bli hengt opp bakerst 

i klasserommene.  

 

Sak 5: Informasjon fra PLAN-komitéen 

Maren fra Plan-komitéen informerer om den kommende Plan-dagen: 

 Fredag 7. mars 2014 – Kick off 

 Tirsdag 11. mars 2014 – Plan-dagen 

 Finn jobb i god tid! 

 Minste sum er 350 kr. 

Klasse 1 2 3 

STA  T  

STB B B  

STC T   

STD V B T 

STE  V  

STF B   

STG   T 



 Arbeidskort kommer senere, ila. uke 10 eller 11 

 

Eventuelt: 

 

Sak 6: Skole-PCer 

Fra og med 2015 vil matematikkeksamenene inneholde oppgave(r) som innebærer bruk av PC (Excel, 

GeoGebra osv.). Dette vil føre til at man må lære hvordan man skal bruke disse programmene i 

mattetimene på skolen, som igjen kan føre til at skole-PCer vil bli obligatoriske på skolen i årene 

fremover. Det er fortsatt usikkert om man skal kjøpe én PC til hver elev, eller om skolen kun skal kjøpe 

et bestemt antall PCer som brukes ved behov. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

2. sekretær i Elevrådet OKS 2014 

Kristoffer Edward Alfonso Huertas 2STF 

 

http://elevradet.no/ 

https://twitter.com/Kattaelevradet 
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