Referat – Elevrådsmøte, uke *42*
Dato: Torsdag 16. Oktober 2014
Sted: Aulaen
Oppmøte:
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Sak 1: Konstituering
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Sak 2: Booking av Aulaen & Refusjon av Penger fra Symposiet
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Sak 3: Valg av SMU-representanter

•

Sak 4: Spørsmål angående IKT

•

Sak 5: Kantine

•

Sak 6: Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Jan Victor Qian 1STC
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik 3STD
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Booking av Aulaen & Refusjon av Penger fra Symposiet
Sist torsdag (09. oktober) oppstod det en booking-konflikt mellom Twin Peaks og Elevrådet
-

Endte opp med at Elevrådet måtte flytte møtet til gymsal 1
I utgangspunktet lovet at Elevrådet skulle få booket aulaen hver torsdag

-

Vanskeligere for Twin Peaks å finne annet rom, enn for Elevrådet
Fremover, blir møtene derfor flyttet til festsalen

-

Som plaster på såret har det vært prat om bl.a. hotellinnsjekking på neste symposium,
med eget konferanserom, samt. pizza på hvert møte

Refusjon av bussbillettene skal gis tilbake til deltakere av høstsymposiet ‘14
-

For øyeblikket, har ikke Elevrådet mulighet for å ta ut kontanter
Prosessen kan derfor ta litt tid

Sak 3: Valg av SMU-representanter
Valget forgikk slik at hver representant fikk én stemme hver. Den tillitsvalgte stemte på
vegne av klassen sin.
1. Trinn
Haider Abbas 1STC & Jan Victor Qian 1STC
Haider Abbas, valgt ved flertall
2. Trinn
Emma Katinka Staffansdotter Langmoen 2STF
Valgt på akklamasjon
3. Trinn
Franz Wilhelm Von der Lippe 3STF
Valgt på akklamasjon
Stemmeopptelling: Håvard Damm-Johnsen 3STD
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Sak 4: Spørsmål angående IKT
Kaleem skal komme på et elevrådsmøte og gjøre rede for eventuelle problemstillinger knyttet
til IKT, samt. svare på spørsmål som elevene lurer på
Forslag til spørsmål?
-

Grip tak i et av styremedlemmene i gangen, eller send en mail
Informere om dette til alle elevene, slik at flest mulig får vite at det blir
informasjonsmøte

Hvorfor har vi regelen om at vi ikke kan laste ned noen ting?
-

Ikke noe poeng med regler som alle bryter

Kan man ikke bare opprette flere lokale IP-adresser i et sub-nett som kan deles ut innad i
skolen?
Hva er funksjonen til gjestenettverket?
-

Ofte for å innvilge midlertidig internett-tilgang f.eks. ved arrangement
Brukernavn / Passord oppdateres veldig ofte

-

Forslag om ordning med å gi midlertidig adgang til gjestenettet, til elever ved OKS
Gyldig i et år & kan kun brukes på én enhet samtidig
Må diskuteres med ledelsen

På ungdomsskolen, og tidligere, fungerte det jo med nett til alle (skolenwpa2)
-

Hva er annerledes nå?
Skolen har kun et visst antall IP-adresser som kan fordeles utover enheter

-

Handler også litt om nettverkssikkerhet, slik at folk ikke bare kan koble til alle slags
mistenksomme enheter med tilsvarende programmer som kan skape problemer

Mange reagerer på at elever nå har mistet nett-tilgang på mobilen
-

Det føles rart ut, fordi det ble tatt bort så kjapt, men i utgangspunktet var tilgangen i
fjor et gode som ikke mange andre skoler hadde

-

Kontaktpersoner ved Nydalen syntes dessuten at det var artig at elever ved OKS
hadde en slik tilgang, noe som slett ikke er vanlig praksis
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Det blir litt feil å dele ut IP-adresser for mobil, men hva med personlige PCer?
-

Man har egentlig ikke behov for nett på mobilen i skoletiden

-

Ledelsen lovet dessuten på forhånd, at det fortsatt skulle være en mulighet å kunne
benytte seg av nett-tilgang på elevenes personlige PC-er

-

Litt strevsomt å måtte flytte over all informasjonen fra den gamle PCen, til den nye

-

På den andre siden, er det litt rart at man skal insistere på å bruke private PCer, når
man har fått en fra skolen

-

Det er ikke skolen som har bestemt å få inn skole-PCer, men heller som en slags
tilpasning til endringene i retningslinjene til eksamen (matte)

Hvis målet er å begrense bruken av sosiale medier i skoletiden, så sitter jo folk på PC-en i
stedet uansett
-

Lettere å sitte på en PC enn mobil, fordi det virker litt mer legitimt

-

Kan derfor kanskje være litt motvirkende mot sitt eget mål

Lærere må bli strengere på PC-bruk til irrelevante saker
-

På den andre siden, er det dårlig skolepolitikk om læreren skal gå rundt og leke politi
Kan også være en distraherende faktor i undervisningen
Alternativet er om lærerne kan være strengere på å bestemme at PC-ene skal være
lukkede

Enkelte reagerer på at elevene måtte bruke mesteparten av stipendet på PC-ene
-

Burde derfor bli innfridd litt større frihet
Regningen kommer i løpet av høsten

En rekke java-nettsider er blokkerte på skole-PC-ene
-

I utgangspunktet burde dette være tilgjengelig
Mulig løsning å bytte nettleser?

Informasjonsskjermene har samme bilder i lengere perioder
-

Bytte hver 2. uke, som det fungerer nå, kan være litt for sjeldent
Ønske om å bytte oftere
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Sak 5: Kantine
Det har dukket opp et firma med interesse om kantinedrift på skolen
-

Satser mer på varmmat enn de forrige
Likevel også standard salatbar, bagett osv.

-

Skolen tar i utgangspunktet litt avstand fra elevdriftet kantine
Kommer nemlig ofte på bekostning av undervisningen
Vil samtidig fortsatt beholde muligheten for elever å kunne benytte seg av kantina for
innsamlingsaksjoner o.l., e.g. PLAN, bare ikke på heltid

-

Hittil er det uklart når firmaet skal begynne arbeidet

Sak 6: Eventuelt
Det ringer verken ut eller inn til timene
-

Enkelte synes det er bra, fordi det kan være forstyrrende, særlig ved små friminutt

-

Etter en avstemning, er det klart at flertallet er for at det skal ringe
I så fall, et forslag om og bare ringe ved de store timene / hver dobbelttime?
Mange lærere forskyver nemlig de små pausene

Hvorfor er det så vanskelig å få av kritt på dørene?
-

Ledelsen synes det var litt rart og, men skal finne ut av det
Beskjeden kommer i utgangspunktet fra Stiftelsen

Printerne trekker mye strøm, noe som får lysene til å blafre
-

Distraksjonsfaktor, og bl.a. risikabelt for epileptikere

-

Har blitt observert i mange rom, e.g. 202, 203, 216, 311

Noe galt med høyttalerne i klasserommene?
-

Mye støy fra høyttalerne selv om det ikke spilles av lyd
Mulig at det er noe med kablene?

-

Høyttalerne i gymsalene er i tillegg sprengt, særlig i gymsal 2

-

Skal be vaktmesteren ta en sjekk

Hva skjedde med kunstverket på jentedoen?
-

Stiftelsen likte ikke at kunstverket de kjøpte ble tagget på
Selv om ledelsen gav tillatelse til det, er det egentlig Stiftelsen som bestemmer
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På lappene til PLAN, står det at aksjonen skal vare i 4 år
-

Da skolen stemte over prosjektet, ble det imidlertid stemt om 3 år
Virker litt udemokratisk å bare plusse på et år ekstra
Hva er vitsen med avstemning om det er slik systemet fungerer?

-

En mulighet, kan være å innkalle til vedtektsendring, eller be om et helt nytt prosjekt
Det ble nylig vedtatt en egen klausul ang. uravstemning, som setter mer fokus på
informering og bl.a. debatt på forhånd, enn tidligere

-

Samtidig litt synd om prosjektet blir avbrutt midt i
Kan derfor fungere mer som en tankevekker til neste gang

Med vennlig hilsen
Sekretær 1 i elevrådet ved OKS 2014
Jan Victor Qian 1STC
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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