
 

 

Referat – Elevrådsmøte uke 13 

Dato: Onsdag 26. mars 2014, referat sendt ut fredag 28. mars 2014 

Sted: Rom 202, klasserommet til 1STB 

 

Fravær: 

B – Tillitsvalgt og vara tilstede 

T – Kun tillitsvalgt tilstede 

V – Kun vara tilstede 

 

 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas  

Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik  

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Miljøstyret  

I dag er det valg av miljøstyret. Tross lite oppmøte, møter Mehdi Belhaj 2STF opp og blir valgt som 

representant for VG2.  

 

Sak 3: Innføring av skole-PC på OKS fra og med skoleåret 2014-2015 

Mandag 24. mars ble det bekreftet av ledelsen: Det blir én skole-PC til hver elev på OKS fra og med 

skoleåret 2014/2015.  

 

Det måtte bli slik på grunn av matematikkeksamen, som nå krever at man skal tegne grafer og lignende 

på PC fra og med neste skoleår. De skal brukes primært til matteundervisningen. Heldagsprøver og 

kartleggingsprøver føres inn på skole-PCen framover. Noen av de gamle datarommene kan muligens 

bli brukt som oppbevaringsrom for utstyr til elevlag, samt møterom. Skolen har nok PCer til ett trinn 

fra før, skolen og Stiftelsen kjøper PCer til ett trinn hver. Undervisningen skal IKKE bli PC-tilpasset, 

elevene kan fortsatt skrive for hånd dersom de selv ønsker det. Det er viktig for elevene at den 

klassiske tavleundervisninga på OKS ikke forsvinner! 

 

Gjenstående spørsmål om PC på OKS: 

 Får elevene låne PC av skolen eller må elevene kjøpe PCen (for så å beholde den etter 

skolegangen på OKS)? 

Kommentar: Det blir mest sannsynlig kun et lån. 

Klasse 1 2 3 

STA  T   

STB T B  

STC T   

STD V B  

STE  T  

STF V  B  

STG    



 

 Får elevene muligheten til å bruke CASIO-kalkulatorene som skolen har fra før av?  

Kommentar: Elevene får mest sannsynlig lov til låne dem i tillegg. 

 Får eleven PC selv om vedkommende ikke har matematikk på skolen?  

Kommentar: Mest sannsynlig, siden språktentamen også skal føres inn på disse. 

 

Eventuelt: 

 

Sak 4: Vaktmestersaker  

 Ny såpe på toalettene skal kjøpes, håndtørkepapir på toalettene kommer og flere speil til 

jentegarderoben kommer (evt. ett stort speil). 

 Mikrobølgeovnen i kantina er ofte skitten, den må renses oftere. 

 

Sak 5: Tiltak for å få bedre oppmøte på elevrådsmøtene 

Fra Elevrådets side, må det bli sendt ut innkallinger på Facebook/Fronter i god tid, ikke rett før møtene.  

 

Representantene fra VG3 møter sjeldent opp til elevrådsmøtene! 

 

Med mindre noe annet blir sagt, så er det vanligvis elevrådsmøter hver onsdag. Ved 

fagdager/heldagsprøver blir møtene flyttet til en annen dag i den samme uka, eller avlyst. Følg med på 

Facebook og Fronter-mail! En liten påminnelse på SMS blir som oftest sendt ut rett før midttimen på 

onsdager.  

 

 

 

 

 

 

 

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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