
 

  

Referat – Elevrådsmøte, uke 37 

Dato:  Torsdag 11. september 2014 

Sted:  Festsalen 

  

Fravær: 

B – Tillitsvalgt og vara tilstede 

T – Kun tillitsvalgt tilstede 

V – Kun vara tilstede 

Klasse 1 2 3 

STA V T T 

STB B B B 

STC B B -- 

STD T B B 

STE T B -- 

STF T B T 

STG B V B 

  

  

Sak 1: Konstituering 

Referent: Jan Victor Qian 1STC 

Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

  



Sak 2: Valg av økonomiansvarlig 

Valget foregikk slik at hver tillitsvalgt fikk én stemme. De tillitsvalgte stemmer på vegne av klassen sin. 

Stemmeopptelling: Olav Lund Vigerust 3STD 

 

Kandidater: 

● Ane Volla 2STF 

● Christoffer Son Fagerstrøm 2STD 

      Ny økonomiansvarlig: Ane Volla 2STF 

 

● Siden Ane Volla har blitt økonomiansvarlig, skal det velges ny tillitsvalgt i klasse 2STF. 

           

Sak 3: Valg av forberedende komité 

● Titte på vedtekter og komme med forslag til forbedringer og endringer 

              -  Presenteres på symposiet 

 

Komiteen ble valgt gjennom frivillig håndsopprekning: 

● Jan Victor Qian 1STC 

● Hanne Thomassen Inderhaug 2STC 

● Darya Baturyna 2STG 

● Tor Frøytvedt Dahl 3STA 

● Bartosz Jakub Zarosa 3STD  

 

Det er selvfølglig også mulighet for å arbeide med dette utenom komiteen på eget initiativ. 

  

Sak 4: Studietimer 

Forslag om endring i undervisningen med 2 frivillige timer i løpet av uka der man kan arbeide på 

egenhånd 

● Elever jobber forskjellig 

● Man må jobbe med det aktuelle faget man har 

● Resultatene fra arbeidsøkten presenteres og vurderes av læreren 

                   - Faglærer har deretter rettighet til å inndra timene dersom arbeid ikke blir gjort 

Type bibliotek / gamle datarom kan gjøres om til egnet studiesal 

 

Forslaget fikk gjennomslag med flertall ved håndsopprekning innad elevrådet og skal derfor behandles 

videre. Tillitsvalgt fra hver klasse fikk en stemme hver, og stemmer på vegne av klassen. 

 



Til klassens time: 

● Ta opp forslaget og spørre om tanker / meninger 

 

Mange er interesserte i å ta inspirasjon fra systemet de har på Elvebakken 

● Elevrådet skal prate med Elvebakken om erfaringer og drøfte mulighetene med ledelsen 

  

Sak 5: Vurdering om oppstart av fag 

● Ønsker at lærere legger mer vekt på å gjennomgå og påpeke viktige kapitler / tema med tanke på 

eksamen og prøver 

● Prøvedatoene må fordeles bedre, ikke fullpakket en uke og tom en annen 

● Navnerunde i 2. klasse programfag for å bli bedre kjent med medelevene 

● Langtidssykemeldt lærer i 2C, fått en rekke ukvalifiserte vikarer 

 

Sak 6: Symposium 

● Sovepose & dyne + laken er uhyre viktig 

● Ta med underholdning, type kortspill, brettspill, basshøyttalere for musikk o.l 

● Ta med så mye kake som mulig, bakere blir tatt ut av den vanlige kakelista 

     - Mulighet for kakefrokost dersom det blir mye til overs 

● Catherine er matansvarlig bl.a. for felles tacomiddag og frokostordning 

- Hjelp er alltids velkommen 

- Utdypes på mandagen 

● I rommene på internatet vi skal til er det plass til maksimalt 4 pers / rom 

- Køyesenger 

- Finnes også mindre rom / alenerom dersom det er behov for dette 

- Fortsatt gutte / jente -romfordeling, men kan velge foretrukkede romkamerat / er 

- Hittil 39 som blir med, forvent flere 

● Oppmøte ved bussterminalens hovedinngang kl. 09:30 mandag 15. september 

- Frøydis er der fra 9 til senest 09:30 

  

Sak 7: Leksehjelp & Skolenett 

● Leksehjelp starter onsdag 17. september kl. 16-18 

                 - Tidligere har det vært kl. 14-18, skal undersøkes 

● Osloskolen har byttet nettverk, skolenwpa2 er ikke lenger tilgjengelig 

                  - Brukernavn + passord er hittil ukjent 

                  - For at elever ikke skal bruke telefon på skole / Overbelaste nettverket 

                  - Problem for 2. & 3. klassinger som har brukt egen PC m/ nettilgang, men som nå blir 

utestengt 



Sak 8: Aktivitetsdag 

● Mange er interessert i å arrangere lignende flere ganger i løpet av året 

Problem: 

- Får ikke timeantallet man har rett på og kan dermed saksøke skolen 

- Ofte lite oppmøte og mange skulkere 

 

Sak 9: Eventuelt 

● Kulene på trappegelenderet har falt av og avdekket noe skarpt 

                 - Det er allerede meldt inn skader, ukjent antall ofre 

● Toalettpapir og såpe på jentedoen behøves 

● Varmtvannstank på kantina er ikke alltid varm 

    - Forespørsel om vannkokedispensere i klasserom slik at man kan slippe å gå ned til kantina 

● Mulighet for månedskort fra skolen?  

     - Nei, ikke på VGS i Oslo 

● Klasse 3STD rom 305 behøver gardiner  

 

  

Med vennlig hilsen 

1. sekretær i Elevrådet OKS 2014 

Jan Victor Qian 1STC 

  

http://elevradet.no/ 

https://twitter.com/Kattaelevradet 
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