
 

	  	    1 

 

 

Referat – Elevrådsmøte, uke 41 
Dato: Torsdag 9. oktober 2014 

Sted: Gymsal 1… 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

 

Saksliste: 

• Sak 1: Konstituering 

• Sak 2: Valg av representanter til skolemiljøutvalget - utsatt til elevrådsmøtet torsdag 16. 

oktober 

• Sak 3: Tilbakemeldinger på toaletter og sanitæranleggene på skolen 

• Sak 4: Evaluering av fadderopplegget 

• Sak 5: Eventuelt 

• Sak 6: Evaluering av symposiet 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas    

Ordstyrer: Frøydis Sannan Akø/Arild Leiknes Snekkvik  

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Valg av representanter til skolemiljøutvalget - utsatt til elevrådsmøtet torsdag 16. oktober 

Valget blir utsatt til det påkommende elevrådsmøtet grunnet svært liten frist på å melde seg til SMU.  

 

Sak 3: Tilbakemeldinger på toaletter og sanitæranleggene på skolen 

• Toalettene: 

o Søppelet på toalettene i kantina tømmes ikke/veldig sjeldent 

o Tørkepapir i tillegg til håndtørkere på alle toalettene. 

o Noen ganger mangler det dopapir 

Klasse 1 2 3 

STA T T T 

STB V V T 

STC T  B 

STD B  T 

STE B  T 

STF B B  

STG    
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o Ønske om mykere dopapir 

o Jentetoalettene: 

§ Ofte kø 

o Guttetoalettene: 

§ Håndtørkerne på toalettet i kjelleren lukter, håndtørkeren i 4. etasje er 

ødelagt 

§ Dårlig lukt  

§ Ingen kø i noen toaletter 

• Garderobene: 

o Skillevegger foran dørene ettersom man kan se direkte inn i garderobene  

§ Evt. smekklåssystem på dørene 

o Ønske om privatdusj i garderobene  

§ Evt. at de innerste dusjene får separate dusjforheng 

o Guttegarderobene: 

§ Dårlig lukt 

o Jentegarderobene: 

§ Knagger på garderobene til jentene 

§ Klissete gulv i jentegarderobene 

• Tørkepapir i hvert klasserom 

o Evt. tørkepapir i hver etasje 

• Ønske om hånddesinfeksjon på skolen, helst i hvert klasserom 

• Noen klasser er usikre på hvor de kan melde fra om renhold eller vedlikehold som ikke er 

tilfredsstillende 

 

En liten påminnelse om at alle utgifter i forbindelse med hærverk skal bli betalt med elevrådets penger.  

 

Sak 4: Evaluering av fadderopplegget 

• Flere elever i VG2 ønsker å bli inkludert mer under opplegget - ofte var det slik at det kun var 

de enkelte fadderansvarlige som fikk være med fadderklassen sin, mens resten av klassen også 

hadde lyst til å engasjere seg.  

• Mer fadderopplegg og bedre fordeling utover året - det har kommet tilbakemeldinger om at 

opplegget var for kort og at det endte ganske brått.  

o De ansvarlige for fadderopplegget har tenkt å ha flere fadderarrangementer etter 

hvert. 

• VG3 må også inkluderes i fadderopplegget - de er en stor del av skolen, de også… 

• Enkelte arrangement kunne ha vært bedre planlagt, som f. eks. fadderlunsjen. 

• Det blir fremmet et ønske om at fadderopplegget ikke bare skal bestå av leker, men at det også 

brukes tid på at man lærer ordentlig om klassekameratene sine i denne perioden. 
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• Forslag om å starte fadderopplegget allerede fra første skoledag - den første dagen ble brukt 

på å møte lærerne og å bli kjent med skolebygget. Unaturlig å ikke bruke den første dagen på 

å bli kjent med klassen og fadderklassen sin også. 

 

I år fikk de ansvarlige for fadderopplegget støtte på 6000 kr fra ledelsen til bruk på fadderopplegget 

2014/2015.  

 

Sak 5: Eventuelt  

• Forslag om å kjøpe inn PlayStation 4, som kan brukes av elever i midttimene. Saken tas med 

videre. 

• Problemer ang. skole-PCene: 

o (P:) Personlig på skole-PCene har blitt altfor veldig små, da elevenes skolearbeid fra 

tidligere år fortsatt ligger der. Styret tar dette opp med ledelsen og IKT-ansvarlig. 

§ Midlertidige løsninger på plassmangelen kan være å bruke skybaserte 

tjenester som f. eks. Dropbox eller Google Drive, evt. å ha skolearbeidet sitt 

på en minnepinne som man tar med seg overalt. Mange i elevrådet har 

allerede begynt å ta i bruk disse løsningene og er svært fornøyde.  

o Presisering av reglene: Én av reglene på kontrakten er at man ikke kan laste ned 

programmer i det hele tatt. Siden (:P) er blitt så liten, burde man få lov til å laste ned 

programmer som Dropbox, som er ufarlige for skole-PCene.  

• Pianoet på rom 405 er ustemt, saken blir tatt med videre. 

• Vannkokere: 

o Reglene sier at vannkokere er forbudt av brannmessige årsaker, men enkelte 

vannkokere med sikkerhetssystem/som slås av automatisk har likevel blitt konfiskert 

fra mange klasser 

o I og med at kantina har midlertidig forsvunnet (og at vannkokeren som var der ikke 

fungerte til tider), burde det være mulig for elevene på å skaffe vannkokere på eget 

initiativ. Elevvelferd! 

 

Sak 6: Evaluering av symposiet 

Evalueringsskjemaer ang. selve arrangeringen av høstsymposiet deles ut, for å få representantenes 

innspill slik at symposiene i framtiden blir mer effektive. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretær 2 i elevrådet ved OKS 2014 

Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF 

sekretar2@elevradet.no  

http://elevradet.no/ 


