Referat – Elevrådsmøte, uke 35
Dato: Tirsdag 26. august 2014
Sted: Aulaen
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Kakeordning og kakespising
Det blir kake på elevrådsmøtene! Listen går klassevis – vi starter med klasse 1STA i uke 36, etterfulgt
av klasse 1STB i uke 37. Kaken skal være til elevrådsrepresentantene og til styret, ca. 40 stk..

Sak 3: Informasjon om neste ukes nestleder- og sekretærvalg
Valgene skal finne sted på elevrådsmøtet på torsdag den 4. september, uke 36, i aulaen i midttimen.


Nestleder: Hovedansvar er å bistå elevrådsleder, og være leder dersom elevrådslederen ikke er
tilstede. Arbeidsoppgaver består blant annet av å delta på møter med ledelsen, være ordstyrer
på elevrådsmøtene, passe på at medlemmene i Elevrådsstyret gjør oppgavene sine osv.



Sekretær: Hovedansvar er å føre referat av de ulike møtene som Elevrådet holder. Det skal
være to sekretærer i Elevrådsstyret, og det er for øyeblikket bare én.

Representanter: Informer klassen deres om valgene! Alle elevene på skolen kan stille. Hvis du allerede
er representant i Elevrådet, må du gi fra deg vervet ditt dersom du vinner. Det er ikke lov å være i
styret og klasserepresentant (tillitsvalgt/vara) samtidig.

Sak 4: Høstsymposium
Høstsymposiet er én av to store elevrådsmøter i løpet av skoleåret, hvor vi skal gå gjennom Elevrådets
vedtekter (http://elevradet.no/dokument/vedtekter/). Elevrådet bruker to skoledager hvert halvår på

disse møtene. Representantene får A-fravær (”Annen avtalt opplæring”), som ikke kommer på
karakterkortet/vitnemålet. Det er mulig at det blir overnatting/hyttetur. Mer info kommer!

Føreløpig dato: Mandag 15. september 2014 + tirsdag 16. september 2014, uke 38.
Sjekk om datoene passer! Hvis dere har forslag til andre datoer, er det bare å komme med dem. Minner
om at symposiet må avholdes før uke 39.

Sak 5: Fast møtedag for elevrådsmøtene
Torsdag blir (midlertidig) fast møtedag! Møtene skal være i aulaen i midttimen.

Sak 6: Informasjon om valg av russestyre
Valg av russestyre fredag 29. august 2014, kun for VG3.

Sak 7: Evaluering av fadderordningen
Fadderordningen skal evalueres i løpet av de kommende ukene, representantene fra VG1- og VG2klassene tar dette opp i klassens time.

Representanter (VG1+VG2): Spør klassen deres hva de synes om fadderopplegget: Hva var bra, og hva
kan forbedres?

Eventuelt:

Sak 8: Kantina
Det forrige selskapet som drev kantina, Timian, gikk i underskudd i fjor og ville derfor ikke fortsette i
år. OKS har ikke funnet noen andre selskap ennå, og jobber med saken.


En idé er å lage en elevstyrt kantine, f. eks. for VG2-elever som skal på språkreise senere dette
skoleåret. Ferdiglaget mat, vaffelrøre o.l. kan selges. Elevrådet skal undersøke om



Alternativt kan kantina bli gjort om til en lesesal.



Det viser seg at beliggenheten av butikker rundt OKS gjør at kantineordning blir unødvendig,
siden de fleste elevene drar til butikkene istedenfor.

Slik som det er nå, skal kantina fortsatt være åpent for elevene (også bruk av mikrobølgeovnen,
vannkokeren osv.). Vi har mottatt meldinger om at vannkokeren i kantina ikke fungerer ordentlig, vi
skal si ifra til ledelsen.

Sak 9: Felles prøvekalender for alle lærerne
OKS har ikke en Fronter-kalender, som kan brukes til å føre opp prøvedatoer, ulike arrangementer,
undervisningslogg/periodeplan osv. Elevrådsstyret skal snakke med ledelsen om dette, og sjekke om
det kan innføres på skolen.

Sak 10: Fremmedspråkreise for VG2-elever
Språklærerne hadde et møte den 25. august om en eventuell reiseuke for VG2-elever med 2.
fremmedspråk, der de ulike språkklassene reiser til Spania/Frankrike/Tyskland/Italia.

I fjor skulle egentlig reiseuka forsvinne, men elevene fikk den tilbake. Elevrådet skal jobbe for at det
blir reiseuke i år også, og at den opprettholdes i skoleårene fremover.

Sak 11: Særemneuke for VG3
VG3-elevene får én hel uke (uke 39) til å jobbe med særemneoppgavene sine. I løpet av uka vil det
være obligatorisk veiledning, og opplegget skal arrangeres av lærer.

Sak 12: Kildesortering på OKS
Tidligere var det kildesortering på OKS, men ordningen ble fjernet. Grunnen er at alle søppelposene fra
OKS blir kastet som restavfall, selv om elevene selv kildesorterer.
OKS kildesorterer likevel papir. Papirkurver skal finnes i alle klasserom – meld fra dersom du finner et
klasserom uten en papirkurv.

Sak 13: Skjermvegger i garderobene
Forslag om å installere skjermvegger/gardiner i garderobene, siden andre elever kan se inn i
garderobene når noen går inn/ut av garderobedørene. Elevrådsstyret tar saken med videre.

Sak 14: Nettene på fotballmålene i skolegården
Nettene på fotballmålene gjør det upraktisk å spille rumpeldunk. I skrivende stund er det ikke mulig å
ta dem av, men Elevrådsstyret tar det opp med ledelsen og spørre om de kan tas av ved behov.

Annet:


Forslag om bedre markering av målstrekene på fotballmålene. Elevrådsstyret tar det opp med
ledelsen.



Muligheten for å skru på/av panelovnene i klasserommene om vinteren (mange klasserom ble
for kalde/varme i fjor). Elevrådsstyret tar det opp med ledelsen.



Får elevene skrivebøker av skolen fordi de må bruke stipendet sitt på PC? Elevrådsstyret tar
det opp med ledelsen.

Med vennlig hilsen

2. sekretær i Elevrådet OKS 2014
Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF

