Referat – Elevrådsmøte uke 14
Dato: Torsdag 3. april 2014
Sted: Rom 206, klasserommet til 1STE

Fravær:

Klasse

1

2

3

B

B – Tillitsvalgt og vara tilstede

STA

T – Kun tillitsvalgt tilstede

STB

T

T

V – Kun vara tilstede

STC

V

T

STD

B

T

STE

V

STF

T

STG

T

V

T

Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas
Ordstyrer: Frøydis Sannan Akø
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Politisk fravær
Det blir fremmet et ønske om å endre regelen slik at man kan føre politisk fravær i antall timer
istedenfor hele skoledager, siden mange av sakene som gir politisk fravær ikke bruker hele skoledagen.
Det er derfor uheldig å få heldags-fravær, siden vedkommende fortsatt kan møte opp i andre deler av
den resterende skoledagen.

Sak 3: Valg av miljøstyre
Det blir nevnt at Juliane fra 3F muligens vil stille, men hun er ikke tilstede i dag. Som nevnt i tidligere
referat må OKS danne et miljøstyre, som skal bestå av lærere og elever.

Rektor sier at det er praktisk at de som er i driftsstyret også melder seg til dette miljøstyret, slik at
møtene med driftsstyret kan sammenslåes med miljøstyret. Likevel kan alle elevene på OKS melde seg.

Sak 4: Informasjon om psykisk helse-dag
Elevrådet skal arrangere psykisk helse-dag på mandag den 16. juni 2014, i uke 25 (den siste uka før
sommerferien). I den anledning er det et behov for en komité bestående av ca. 4 elever fra OKS, som
skal arrangere denne dagen. I utgangspunktet skal dagen vare en hel skoledag, altså 6 skoletimer.

Aktuelle temaer er forventningspress (karakterer, oppførsel osv.), og angst og depresjon.

Sak 5: Varierende oppmøte på elevrådsmøtene + fast møterom
Oppmøte av VG1 og VG2 har forbedret seg mye, men VG3-representantene savnes fortsatt!
Tillitsvalgte er pliktet til å være med på hvert møte, men det beste er at begge representantene, dvs.
tillitsvalgte og varaer, er tilstede. Hvert elevrådsmøte er åpent rom – alle elevene kan møte opp dersom
de vil.

Neste uke skal Elevrådet ha det ukentlige møtet sitt i skolens aula. Da kan alle som vil komme og høre
på, samtidig som Elevrådet får vise seg mer på skolen! Hvis det viser seg at Aulaen er et fint møterom,
skal Elevrådet sørge for at alle møtene vil være der framover.

Ny oppmøtetid for elevrådsmøtene (som er hver onsdag med mindre noe annet blir sagt): 11:45.

Eventuelt:

Sak 6: Lån av skolebøker fra tidligere trinn på biblioteket
VG2-elever får ofte ikke muligheten til å låne bøker fra tidligere trinn (først og fremst Tema-bøkene),
siden VG3-elevene får førsterett pga. særemne, eksamen osv. Elevrådet tar dette opp biblioteket, for å
se om det er noen ledige eksemplarer i lagerrommet, evt. lage en ordning for å få noen eksemplarer av
bøker fra tidligere trinn på biblioteket.

Sak 7: Kattasladder: Statuer?
Rektor Blomfeldt informerer om Stiftelsen, de som eier skolebygget, og de har lyst til å gi oss en
statue! Den heter ”Flight”, og symboliserer skolegangen, livet osv., altså ”Non scholae sed vitae
discimus”. Foreløpig er statuen uaktuell. Først vil skolen vurdere hvor denne statuen eventuelt skal
plasseres, og hvis de finner et fint sted, skal de ha elevenes mening om den før de takker ja til
Stiftelsen.

Sak 8: Rektor informerer om skole-PC
Rektor Blomfeldt informerer om skole-PCer på OKS de kommende årene:
1.

Undervisningen blir IKKE PC-tilpasset. Læreren skal bestemme når PCene skal brukes
timene, og når de skal ”ned i sekken”.

2.

Utdanningsdirektoratet informerer om at PC er nødvendig pga. matematikkeksamen.
Mattelærerne sier også at elevene må ha dem tilgjengelig til hver time, og da er datarom
upraktisk.

3.

Alle elevene skal leie PCer selv om eleven ikke har matte, siden heldagsprøver/eksamener
skal føres inn på disse.

4.

Neste års VG1 og VG2 skal leie nye PCer, mens VG3 skal leie PCene som er på skolens
nåværende datarom.

5.

For elevene som skal starte neste år og alle elevene framover, skal man bruke
utstyrsstipendene (fra Lånekassen) i alle 3 år for å leie PCen, for så å beholde PCen sin til
slutt.

Neste års VG2 og VG3 må også bruke stipendene sine så lenge de går på OKS. VG3 må mest
sannsynlig ikke betale full pris, siden de får brukte PCer. Det er mulig at skolen kan tilby
VG3-elevene om å kjøpe PCen sin på slutten av året, men da må skolen vurdere om de fortsatt
ønsker å beholde den PCen (i tilfellet PCen har fått altfor dårlig batterilevetid osv.).

Siden elevene må bruke utstyrsstipendene sine på PC, stiller skolen med penner, skrivebøker
osv. fra og med neste skoleår.
6.

Skole-PCene gjør at det ikke er nødvendig med mange datarom. Kaleem Hussain,
hovedansvarlig for IKT fra og med neste skoleår, vil lage et ”skole-PC-verksted” på ett av de
nåværende datarommene i 4. etasje.

7.

Det vil ikke være mulig å bruke privat-PCen sin, siden skolen skal sette opp restriksjoner av
nettsider (pga. juks) i skoletida/heldagsprøver/eksamener.

8.

Skolen velger PC-modell på de nye maskinene som skal kjøpes inn.

9.

De som allerede har fått låne Casio-kalkulator får låne dem ut skolegangen sin på OKS, altså
får de ha kalkulator og PC samtidig. Fra og med neste skoleår vil ikke skolen låne ut
kalkulatorer lenger. Selv om en god del av dem fortsatt er gode etter 3 år, blir de fleste
ødelagte.

Sak 9: Oppusning av biblioteket og R105 (det åpne datarommet)
Biblioteket og R105 skal pusses opp. R105 blir muligens en (stille) lesesal, som en slags utviding til
biblioteket.

Sak 10: Taggevegg på det nye jentetoalettet
Jentene får taggeveggen sin tilbake, men det må IKKE tagges på flisene! For øvrig synes Rektor
Blomfeldt at barten er kjempefin.

Med vennlig hilsen

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

http://elevradet.no/
https://twitter.com/Kattaelevradet

