Referat – Elevrådsmøte, uke 36
Dato: Torsdag 4. september 2014
Sted: Rom 205 (klasserommet til (1STD))
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Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Valg av nestleder og sekretær
Valgene foregikk slik at hver tillitsvalgt fikk én stemme til nestleder og én stemme til sekretær. De
tillitsvalgte stemmer på vegne av klassen sin.

Stemmeopptelling: Olav Lund Vigerust 3STD

Nestlederkandidater:


Jan Victor 1STC



Nicholas 1STD



Håvard 3STD

Ny nestleder: Håvard 3STD

Sekretærkandidater:


Jan Victor 1STC

Ny sekretær: Jan Victor 1STC


Siden Håvard har blitt nestleder, er det behov for en ny økonomiansvarlig. Det blir derfor
arrangert valg av økonomiansvarlig på det påkommende elevrådsmøte, torsdag 11. september.



Siden Jan Victor har blitt sekretær, skal det velges en ny tillitsvalgt i klasse 1STC.

Sak 3: Tilbakemeldinger om oppstart i fagene


Ønske om periodeplaner, samt bedre ordning av lekser.



VG3: Prøvene kommer veldig fort, og i noen klasser blir ikke pensumet gått igjennom
skikkelig.

Elevrådsstyret tar dette opp med ledelsen.

Representanter: Dersom dere ikke har gjort det ennå, spør klassen deres hva de synes om oppstarten i
fagene deres.

Sak 4: Informasjon og svar på spørsmål fra forrige elevrådsmøte


Angående de nye nettene på fotballmålene:
De nye nettene gjør det vanskelig å bruke dem til rumpeldunk, men Magiministrene på OKS
skal kjøpe inn egne mål. De vil da kunne plasseres i hjørnene.



Skriveblokker og skrivesaker:
Skriveblokker og vanlige skrivesaker skal bli kjøpt inn, slik at de som ønsker dette kan få.

Eventuelt:

Sak 5: Forslag til bedre valgordninger
En annen måte å organisere valg på er at kandidatene skal presenteres på klassens time i forveien. Slik
kan klassen som helhet stemme på sin kandidat, og klassens tillitsvalgte tar resultatet med videre.
Fordelen med denne ordningen er at klassen som helhet får større innflytelse på valgene, men samtidig
kan det bli overflødig, og bruke mye tid av klassens time.

Husk at de to valgene som ble gjort i dag var spesialtilfeller: Vanligvis velges det ut en ny leder og
nestleder ved terminskiftet (medio januar), og de resterende styremedlemmene (inkludert sekretær)
velges på det påfølgende elevrådsmøtet. Leder og nestleder skal bli valgt av alle elevene på skolen,
mens styremedlemmene skal bli valgt av Elevrådets tillitsvalgte.

Sak 6: Elevstyrt kantine i regi av PLAN
Det ble fremmet et ønske om at PLAN skal få bruke kantina, Elevrådsstyret tar saken med videre til
ledelsen.

Sak 7: Om klassens time i midttimene på onsdager
Det ble nevnt at opplegget med klassens time i onsdagsmidttimene fungerer dårlig, ettersom timen
foregår i lunsjpausen. Elevrådsstyret tar saken med videre.

Sak 8: SMS-ordning for elevrådsrepresentantene
Elevrådsrepresentantene skal nå få SMS-påminnelser om elevrådsmøtene. En SMS blir da sendt til
representanten om morgenen på den dagen møtet skal avholdes.

Vaktmestersaker:


Såpe på jentetoalettet mangler, Elevrådsstyret tar saken med videre.



Rom 203 mangler kart (Norge), Elevrådsstyret skal melde fra.

Andre spørsmål til ledelsen:


Hvorfor er det slik at man må ta 1T kurset i noen uker før man kan bytte til 1P?



Får elevene på OKS studentkort?



Hvorfor fikk ikke VG1 én dag dedikert til fotballturneringen?

Med vennlig hilsen

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

