Referat – Elevrådsmøte, uke 20
Dato: Onsdag 14. mai 2014
Sted: Aulaen
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Kort informasjon ang. symposiet
Symposiet i forrige uke var vellykket! Referatet fra symposiet kommer i løpet av de nærmeste ukene,
rundt slutten av mai/begynnelsen av juni.
Sak 3: Forslaget om studietimer – (flyttet til neste elevrådsmøtet!)
Forslaget angående eventuelle studietimer blir diskutert på det neste elevrådsmøtet, siden Mehdi ikke
kunne være tilstede i dag.

Sak 4: Elevrådets spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen skal bli gitt ut til VG1 og VG2 av kontaktlærer rett etter eksamenstrekket torsdag
den 15. mai.

Sak 5: Informasjon om kantinedriften
Kantinedriften på OKS går dårlig, ettersom de fleste elevene ikke kjøper mat/drikke der. Timian,
selskapet som styrer kantina nå, får altfor få inntekter til å fortsette. De vil ikke styre kantina fra og
med neste skoleår dersom det fortsetter slik. Det kan derfor hende at et annet selskap tar over.

Det foregår en diskusjon om kantina:

Hva er grunnen til at kantina ikke blir brukt?


Beliggenheten av andre matvarebutikker rundt OKS gjør at elevene velger butikker istedenfor
kantina, som har lavere priser og større utvalg.



Utvalget er ikke alltid like fristende…

Hvordan kan man få flere elever til å bruke kantina?


Lavere priser – kantina må konkurrere med de nærliggende butikkene!



Et bedre utvalg.



Innføring av mindre porsjoner med lavere priser => flere kunder?



Forslag: Innføre ”kantineabonnement” – et opplegg som går ut på at eleven betaler en sum på
forhånd, for så å få en porsjon med dagens rett e.l. hver dag i en viss periode. Kantina kan da
få en oversikt over hvilke elever det gjelder.



Det er viktig å satse på varmmat – dette har ikke de andre butikkene!



OKS må sammenligne kantina si med andre Osloskoler, for å se hvordan de klarer å
opprettholde kantinedriften sin på tross av andre butikker i nærheten.

Dersom kantinedriften forsvinner – Hva kan kantina brukes til?


Elevstyrt kantine – elever kan få muligheten (etter avtale med skolen) til å selge kaker o. l. til
veldedighetsorganisasjoner osv.



Et fast lokale for elevlaget KGB?

Spørsmål angående elevenes mening om kantina kommer på den ovennevnte spørreundersøkelsen.
Elevrådet tar opp saken med ledelsen når resultatene fra spørreundersøkelsen er klare.

Eventuelt: Ingen saker.

Med vennlig hilsen

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

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

