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Referat – Elevrådssymposium høst 2014, uke 38 
Dato: Mandag 15. september 2014 

Sted: Strandheim leirsted 

 

Sist oppdatert: Mandag 13. oktober 2014 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

 

Saksliste: 

• Sak 1: Konstituering 

• Sak 2: Behandling av vedtektene 

• Sak 3: Møtekritikk 

• Sak 4: Elevrådets time (u/ elevrådsstyret) 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referenter: Jan Victor Qian 1STC / Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF 

Ordstyrer: Håvard Damm-Johnsen 3STD / Ane Volla 2STF 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

Dagsordenen blir presentert. 

 

Sak 2: Behandling av vedtektene 

Elevrådsrepresentantene diskuterer vedtektene i små grupper, og lager endringsforslag. Etterfølges av 

debatt om endringsforslagene, deretter votering. 

   

En oversikt over alle endringsforslagene og voteringen er på side 4 – 19 av dette dokumentet. 

Et sammenligningsskjema mellom vedtektene 2012 og 2014 er på side 20 – 28 av dette dokumentet. 

En oppsummering over voteringen er på side 29 – 30 av dette dokumentet. 

 

Klasse 1 2 3 

STA B B T 

STB B B B 

STC B - T 

STD - V T 

STE - B B 

STF - B B 

STG V B T 
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Sak 3: Møtekritikk 

Forslag om hyppigere og flere pauser. 

-       Kjedelig etter lang, sammenhengende økt med vedtekter. 

Problem: 

Fører til senere avslutning / tar lengre tid. 

For mange pauser kan skape kontrast, slik at man blir “avhengig” av dem for å arbeide og tenker 

mer på pausene enn selve symposiet. 

Forslag om å starte tidligere på dagen og at ordstyrer er strengere på å følge med. 

-       Dersom det blir sent / mørkt kan det føre til trøtthet og dårligere beslutninger. 

-       Man burde være seriøs på symposium 

Forslag om å lese vedtekter på forhånd og eventuelt klargjøre begreper 

-       Sende vedtektene på mail til representantene 

-       Det ble brukt mye tid på informering 

-       Mulig å dedikere et elevrådsmøte for forberedende arbeid 

             Sitte i små arbeidsgrupper og diskutere 

Det var en lang pause etter middagen der folk ikke gjorde noe 

-       Kan være mer effektivt om kun noen få står igjen for oppvask og resten fortsetter. 

             Går også an å la oppvasken stå til møtet er ferdig. 

Kjedelig å sitte der og ikke være stemmeberettiget (styret, vara o.l) 

-       Kan være en distraherende faktor, i og med at de kan drive med andre saker 

-       Mulighet for å dra andre plasser imens votering foregår? 

Ny voteringsprosedyre 

-       I stedet for en lang votering mot slutten, tar vi votering etter hvert punkt e.g. § 3, § 4 

Sekretariatet må være mer oversiktlige med oppsett av eventuelle forslag o.l. 

-       Bedre oversikt mellom hvilke forslag som skal sammenlignes 

-       Ha alle dokumentene i én PC 

-       Bruke større skrift 

-       La være å føre opp redaksjonelle endringer på endringsdokumentet 

-       Enklere å debattere om det er bedre oversikt 

Forberedende komite burde publisere endringsforslag til de som skal stemme over dem på forhånd 

-       Forberedende komite burde velges minst en uke ekstra i forveien 

-       Mer effektivt 

-       Dele ut endringsforslag på ark 

Ordstyrer bør være klar over hva som blir sammenlignet 

-       Eventuelt gå igjennom endringsdokumentet i pausen(e) 

Er det nyttig å dra til et annet sted enn aulaen? 

-       Ikke like mye press 

-       Bra for fellesskapet 
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Sak 4: Elevrådets time (u/ elevrådsstyret) 

Referent: Disa Emilie Wiman Nilsen 2STB (endret av Jan Victor Qian 1STC) 

Ordstyrer: Emma Katinka Staffansdotter Langmoen 2STF 

 

Arild kunne bedt folk om å være stille 

• Likevel bra at han ikke var for autoritær 

 

Det ble brukt mye tid på at folk bråket 

• Behov for mer erfarne ordstyrere 

               Eksterne ordstyrere fra f.eks. Elevorganisasjonen (EO) 

• Ordstyrer kunne ha gjennomgått punktene på forhånd 

• Legge opp til bytte av ordstyrer for å skape variasjon og lette byrden 

 

Styret kunne ha informert litt grundigere før symposiet 

 

I pausene burde det være lagt opp til noe bestemt 

• Slik at vi ikke blir spredt (noen drar, mens andre blir 

 

Jobbe ute i solen om det passer seg. 

• Kan øke motivasjon 

 

Veldig sosialt og hyggelig med symposium 

• Kan føre til videre samarbeid i elevrådet etter å ha blitt bedre kjent 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretærene i elevrådet OKS 2014 

Jan Victor Qian 1STC/Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF 

sekretar1@elevradet.no/sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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Behandling av vedtektene 2012 – endringsforslag og votering: 

 

• Dersom både stryknings- og endringsforslag ble ønsket for ett punkt, ble det først avstemning 

om strykning. Ble strykningsforslaget vedtatt, ble endringsforslaget automatisk ikke vedtatt. 

Hvis strykningsforslaget ikke ble vedtatt, ble det deretter avstemning om endring. 

• Hvis et punkt blir strøket, overtar det påfølgende punktet over den gamle plassen. 

Eks.: Hvis 4.2 blir strøket, blir 4.3 det nye 4.2, 4.4 det nye 4.3 osv. 

• De nye punktene blir vanligvis lagt til på bunnen. 

 

Ordforklaringer: 

• Vedtatt: Forslaget blir vedtatt, og punktet blir strøket/endret / lagt til. 

• Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir uendret. 

• Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil (grammatikkfeil, 

tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret. 

 

Under høstsymposiet mandag 15. september 2014 var det 18 stemmeberettigede til stede (17 klasser + 

elevrådsstyret), og et forslag måtte derfor ha 12 stemmer eller flere for at det skulle vedtas. 

Andre redaksjonelle endringer: 
 

Følgende forkortelse: DS => 

Driftsstyret 

Endringsforslag – Skrive ut forkortelsene 

Begrunnelse: For å vite hva de heter, vel 

SAM, SG, SMU Stryke 

Begrunnelse: De finnes ikke 

Før Etter For Mot Avh. 

0 
    

“Fronter” Strykingsforslag: 

Stryke alle nåværende de Fronter-

relaterte delene av  vedtektene 

2012 

13 4 1 

“Facebook” Strykingsforslag. 

Stryke alle nåværende de 

Facebook-relaterte delene 

av  vedtektene 2012 

15 0 3 

1 Formål 
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1.1 Elevrådet skal være 

elevenes høyeste demokratiske 

organ mellom hvert allmøte. 

Det skal ha til hensikt å 

fremme og ivareta elevenes 

interesser. 

    

 

1.2 Vedtektene er Elevrådets 

grunndokument og den vekter 

mer enn alle andre dokumenter. 

Alle dokumentene må være i 

samsvar med vedtektene. 

1.3 I disse vedtektene menes med: 

a) simpel flertall, et flertall der det 

alternativet som får flest stemmer 

blir vedtatt. 

b) absolutt flertall, et flertall der 

over halvparten av stemmene er 

for. 

Begrunnelse: Mye ryddigere å 

definere på den måten og at 1.1 

forklarer Vedtektenes rolle. 

15 

 

 

 

 

13 

0 

 

 

 

 

0 

3 
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2 Om Elevrådet 
    

2.2 Elevrådet drøfter og gir 

tilrådning i saker som 

fremlegges av elevene, 

lærerorganisasjonene, rektor, 

Stiftelsen Oslo Katedralskole, 

Driftsstyret eller andre. 

Elevrådet kan selv ta opp og 

legge frem saker for rektor og 

driftsstyret som det mener er 

av interesse for alle elevene. 

Endringsforslag 1 (delegat 13): 

2.2 Elevrådet drøfter saker som 

fremlegges av elevene, 

lærerorganisasjonene, rektor, 

Stiftelsen Oslo Katedralskole, 

Driftsstyret eller andre. Elevrådet 

kan selv ta opp og legge frem 

saker for rektor og driftsstyret 

som det mener er av interesse for 

alle elevene. 

14 1 3 

2.4 Elevrådet forvalter 

Elevrådets økonomiske 

midler, som skal benyttes til 

investeringer til elevenes 

beste. 

Endringsforslag 1: 

Elevrådet forvalter Elevrådets 

økonomiske midler, som skal 

benyttes til å drifte Elevrådet, 

elevrådsarbeid, og støtte til 

15 3 0 
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elevengasjement ved Oslo 

katedralskole. 

                                                     

2.5 Miljø-, rettighets-, 

undervisnings-, informasjons- 

og økonomiansvarlig leder 

hvert sitt utvalg som jobber 

dyptgående med 

elevrådssaker. 

Strykningsforslag (delegat 

14/117 og 115) 

Begrunnelse 1: Utvalg finnes ikke 

i praksis 

Begrunnelse 2: Hvert område 

trenger ikke et eget utvalg 

Endringsforslag 1: 

2.5 Miljø-, rettighets- 

og  undervisnings-, informasjons- 

og økonomiansvarlig leder hvert 

sitt utvalg som jobber dyptgående 

med elevrådssaker. 

Begrunnelse: Arbeidsoppgavene 

går i ett 

                         

Endringsforslag 2 (delegat 119): 

2.5 Miljø-, rettighets- og 

undervisnings-, informasjons- og 

økonomiansvarlig leder hvert sitt 

utvalg som jobber dyptgående 

innenfor sitt område. 

Begrunnelse: Elevrådet har ikke 

fulgt dette på ca. 5 år 

14 0 4 

2.6. De ulike utvalgene (miljø-

, rettighets-, undervisnings-, 

informasjons-, og 

økonomiutvalget) skal ha 

jevnlige møter hver andre 

måned, eller oftere dersom det 

er nødvendig, for å sikre 

kontinuitet i arbeidet. 

Strykes som følge av strykning 

av 2.5. 

Strykingsforslag (delegat 115, 

14/117, 119) 

Endringsforslag 1 (delegat 19): 

2.6. De ulike utvalgene (miljø-, 

rettighets- og undervisnings-, 

informasjons-, og 

økonomiutvalget) skal ha jevnlige 

møter for å sikre kontinuitet i 

arbeidet. 

Tilleggs: Rettighetsansvarlig har 
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ansvar for at vedtektene 

opprettholdes. 

2.7. Elevrådet skal ha en 

kontaktperson i Stiftelsen Oslo 

Katedralskole som de enkelt 

kan kommunisere med. 

Strykingsforslag (delegat 19) 

Begrunnelse: Man kan ikke vedta 

at en annen organisasjon skal ha 

en kontaktperson til oss. 

Endringsforslag 1: 

2.7. Elevrådet skal etterstrebe for 

å ha en kontaktperson i Stiftelsen 

Oslo Katedralskole som de enkelt 

kan kommunisere med. 

15 2 1 

3 Elevrådsstyret 
    

3.1 Styret forbereder saker for 

Elevrådet, behandler post og 

tar avgjørelser i mindre 

omfattende 

administrasjonssaker. 

Endringsforslag 1 (delegat 13): 

3.1 Styret forbereder saker for 

Elevrådet, behandler post og 

fungerer som Elevrådets 

administrative organ mellom 

elevrådsmøtene. 

16 0 2 

3.2 Elevrådsstyret består av 

leder, nestleder, to sekretærer, 

miljø-, rettighets-, 

undervisnings-, informasjons- 

og økonomiansvarlig, disse 

har tale-, forslags-, møte- og 

stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle 

medlemmer av styret sitter i 

ett år. Elevenes representanter 

og vararepresentanter i 

Driftsstyret har tale-, forslags- 

og møterett i Elevrådsstyret. 

Endringsforslag 1: 

3.2 Elevrådsstyret består av leder, 

nestleder, to sekretærer, miljø-, 

rettighets- og undervisnings-, 

informasjons- og 

økonomiansvarlig, disse har tale-, 

forslags-, møte- og stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle 

medlemmer av styret sitter i ett år. 

Elevenes representanter og 

vararepresentanter i Driftsstyret 

har tale-, forslags- og møterett i 

Elevrådsstyret. 

Begrunnelse: Oppgavene slåes 

sammen uansett 

Arbeidsoppgavene har 

begrensninger 

Unødvendig med to poster 

Konsekvenser: 8 stemmer, partall, 

15 1 2 
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men lederen har dobbeltstemme 

(som gir 9 stemmer) dersom det 

blir 4/4. 

3.4 Ingen i elevrådsstyret kan 

ha to verv samtidig eller være 

tillitsvalgt/vararepresentant for 

klassen sin. 

Endringsforslag 1 (delegat 119): 

3.4 Ingen i elevrådsstyret kan ha 

to verv samtidig i styret eller være 

tillitsvalgt/vararepresentant for 

klassen sin. 

16 2 0 

 

3.x Ingen i elevrådsstyret kan 

være politisk aktive på høyt nivå, 

slik at elevrådsmedlemmene kan 

påvirke slik hans/hennes politiske 

parti ønsker. 

Begrunnelse: Elevrådsstyret skal 

ikke bli påvirket av politiske 

meninger til enkelte av 

medlemmene i e.styret. De som 

stiller i e.styret er forpliktet til å si 

om de er politisk aktive på noen 

måte, eller er medlem i en 

organisasjon med stor innflytelse. 

0 16 2 

4 Allmøte 4 Uravstemning                           10 5 3 

4.1 Elevrådet kan, hvis 1/5 av 

elevene ønsker det, eller hvis 

det med et simpelt flertall er 

vedtatt i Elevrådet, kalle inn til 

allmøte for å drøfte saker. 

Elevrådet er bundet av vedtak 

fattet ved uravstemning bare 

når mer enn halvparten av 

skolens elever er tilstede og 

avgir stemme. 

Redaksjonell endring: 

4.1 (Allmøte) => 4.1 

(Uravstemning) 

   

 

4.x1 Elevrådet skal i forkant av en 

uravstemning legge til rette for at 

elevene skal kunne debattere 

temaet som det skal stemmes 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

- 
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over. 

4.x2 Hvis elevrådet anser det som 

nødvendig, skal det avholdes en 

debatt før uravstemningen. 

4.x Elevrådet skal i forkant av en 

uravstemning legge til rette for at 

elevene skal kunne debattere 

temaet som det skal stemmes 

over. 

4.y  Elevrådet er bundet av vedtak 

fattet ved uravstemning når mer 

enn halvparten av skolens elever 

er tilstede og avgir stemme. 

4.z Det innkalles til uravstemning 

når enten: 

- Minst 1/5 av elevene ønsker det 

- Det med simpelt flertall i 

Elevrådet er vedtatt å innkalle til 

uravstemning. 

- Uravstemningen er 

vedtektsbestemt 

Begrunnelse: Tidligere 

uravstemninger har hatt feil 

informasjon o.l., og slik at elevene 

skal bli informert ordentlig før 

valgene finner sted. 

4.æ Hvis elevrådet anser det som 

nødvendig, skal det avholdes en 

debatt før uravstemningen. 

 

8 
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5 Elevrådsmøtene 
    

5.6 Hastesaker og småsaker 

kan behandles av 

elevrådsstyret direkte, såfremt 

Elevrådet i ettertid blir 

informert om saksgangen. 

Redaksjonell endring: 

Blir lagt til i vedtekt 3.1 

Begrunnelse: Mer naturlig 

plassering 

                                          

   

5.7 Det skal føres referat fra 

alle elevrådsmøter. Referatene 

Strykningsforslag (delegat 19) 

Elevrådsstyret/sekretærene 

5 

 

12 

 

1 
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offentliggjøres på 

hjemmesiden  og sendes ut på 

mail til Elevrådet. Dette bør 

gjøres innen 24 timer. 

publiserer der de selv ønsker, 

unødvendig å ha som vedtekt 

Endringsforslag 1 

5.7 Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. Referatene 

offentliggjøres på hjemmesiden 

og sendes ut på mail til Elevrådet. 

Dette bør gjøres innen 3 dager. 

Begrunnelse: I 

arbeidsprogrammet 2014 står det 

at referatene skal sendes ut innen 

3 dager, 2014 >2012. 

“6.2. Referatet skal sendes ut 

innen 3 dager etter at møtet 

(elevrådsmøter og styremøter) har 

funnet sted.” 

Begrunnelsen for at fristen ble 

endret i arbeidsprogrammet var at 

det kunne bli vanskelig å få ut 

referatet etter kun 24 timer, 

ettersom møtene pleier å være 

midt i skoleuken. Det kan derfor 

være bedre å ha 72 timer til 

rådighet for å lage et 

kvalitetssikret referat, samtidig 

som det blir publisert i rimelig tid. 

Endringsforslag 2 (delegat) 

5.7 Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. De skal sendes ut 

på mail til Elevrådet. Dette bør 

gjøres innen 3 dager. 

Begrunnelse: Ingen bruker 

nettsiden 

Endringsforslag 3(delegat 117) 

5.7 Det skal føres referat fra alle 

elevrådsmøter. Referatene 

offentliggjøres på Elevrådets 

Facebook-side og sendes ut på 

mail til Elevrådet. Dette bør 

 

 

16 
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gjøres innen 3 dager. 

Begrunnelse: Facebook brukes 

oftere enn Fronter 

6 Årlige arrangementer 
    

6.3 Høstsymposiet avholdes 

mellom sommer- og høstferien 

hvert år. På høstsymposiet skal 

vedtekter vedtas og Elevrådet 

skoleres. 

Endringsforslag 1: 

6.3 Høstsymposiet avholdes 

mellom sommer- og høstferien 

hvert år. På høstsymposiet skal 

vedtekter behandles. 

Begrunnelse: Unødvendig 

9 5 4 

6.5 I forkant av symposiene 

skal det nedsettes 

forberedende komiteer som 

skal arbeide med 

grunndokumentene som skal 

vedtas. De forberedende 

komiteene skal komme med 

forslag til grunndokumentene. 

Endringsforslag 1 (delegat 19): 

6.5 I forkant av symposiene skal 

det nedsettes forberedende 

komitéer som skal arbeide med 

grunndokumentene som skal 

vedtas. De forberedende 

komiteene skal komme med 

forslag til grunndokumentene hvis 

dette ansees som nødvendig. 

15 1 2 

6.6 På symposiene skal både 

elevrådsstyret og 

økonomiansvarlig holde 

beretning. 

Endringsforslag 1 (delegat 13): 

6.6 På symposiene skal 

Elevrådsstyret redegjøre for den 

økonomiske og politiske statusen. 

16 1 1 

7 Grunndokumenter 
    

7.2 Vedtekter kan også vedtas 

på allmøter der halvparten av 

skolens elever er tilstede, og 

på elevrådsmøter. Det er også 

mulig å legge til punkter på 

arbeidsprogrammet på 

allmøter og elevrådsmøter der 

halvparten av de 

stemmeberettigede er til stede. 

7.2 Ved særlige behov kan 

vedtektene vedtas på 

ekstraordinært allmøte der minst 

halvparten av skolens elever er til 

stedet eller på elevrådsmøte der 

minst 2/3 av stemmeberettigete er 

tilstede. 

Begrunnelse: Det er bare i 

ekstraordinære tilfeller at 

vedtektene burde forandres 

utenom høstsymposiet. 

18 - - 
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7.3 Det må ved vedtak av 

vedtekter være 2/3 flertall, der 

bare stemmene for og mot 

teller. I tillegg må 50 % av de 

stemme-berettigede være for 

forslaget. 

7.3 For at en vedtekt skal vedtas 

trenger den et flertall på minst 2/3 

, i tillegg må minst halvparten av 

de stemmeberettigete være for 

forslaget. Det er ikke mulig å 

være avholdende ved avstemning 

om vedtekt. 

Begrunnelse: Forandrer på 

ordlyden for slik den er nå så må 

akkurat halvparten av 

stemmeberettigede være for 

forslaget. 

0 18 - 

7.4 Arbeidsprogram og 

budsjett vedtas med absolutt 

flertall (mer enn 50 % av de 

stemmeberettigede må stemme 

for). 

Redaksjonell endring: 

7.4 Arbeidsprogram og budsjett 

vedtas med absolutt flertall. 

Begrunnelse: Unødvendig med 

forklaring på hva abs. flertall er, 

hvis det skal defineres i en annen 

art. 

   

7.5 Vedtekter begynner å 

gjelde når møtet der de vedtas 

lukkes. 

Redaksjonell endring: 

7.5 Vedtektene trer i kraft ved 

avslutningen av møtet de ble 

vedtatt på. 

Begrunnelse: Bedre ordlyd ? 

   

 

Redaksjonelle endringer: 11.2 

legges til i 7.6, korrigert 

tegnsetting 

7.6 Vedtektsendringer som 

omfatter sammensetningen i 

Elevrådet eller elevrådsstyret trer 

i kraft ved starten av neste 

skoleår. 

   

 

7.x (delegat 119) 

Dokumentet med endrede 

vedtekter skal offentliggjøres 

senest én uke etter endring. Dette 

17 0 1 
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skal offentliggjøres på 

hjemmesiden og sendes ut på mail 

til elevrådsrepresentantene. 

8 Valg 
    

8.1 De tillitsvalgte og 

vararepresentantene velges 

ved skriftlig avstemning i hver 

enkelt klasse, når halvparten 

eller flere av klassens elever er 

tilstede. Man vinner valget 

med simpelt flertall (flere 

stemmer enn motkandidatene). 

På høstsemesteret må dette 

valget foregå før første 

elevrådsmøte. 

Redaksjonell endring: 

De tillitsvalgte og 

vararepresentantene velges ved 

skriftlig avstemning i hver enkelt 

klasse når minst halvparten av 

klassens elever er til stedet. 

Valget vinnes med simpelt 

flertall. På høstsemestret må dette 

valget foregå før første 

elevrådsmøte. 

 

Endringsforslag 1 (delagat 13): 

Skifte før første elevrådsmøte 

med første høstsymposium. 

 

Endringsforslag 2: 

Endre siste setning, valget må 

foregå tidlig på høstsemesteret 

innen en frist satt av 

elevrådsstyret. 

Endringsforslag 3: 

Enten fjerne stemmerett til 

kandidater 

 

Endringsforslag 4: 

Forby selvstemning 

Feilet 

 

Endringsforslag 5 (delegat 8): 

[...] når halvparten eller flere av 

klassens elever er til stedet + ved 

avtalt tid. 

 

Endringsforslag 6: 

    4 
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Endre [...] halvparten eller flere 

av klassens elever [...] til minst 

2/3. 

Endringsforslag 7: 

Endre [...] skriftlig avstemning 

[...] til “velges demokratisk”, dvs. 

både muntlig og skriftlig. 

Endringsforslag 8: 

Dersom kun én person stiller, 

vinner kandidaten på akklamasjon 

og skriftlig valg er unødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

   17 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

8.2 Elevene velger 

elevrådsleder og -nestleder på 

et allmøte i desember. Alle 

elever ved skolen kan stille. 

De som stiller kan få vite 

stemmefordelingen i etterkant 

av valget. Tiden mellom 

styrevalget i januar og 

årsmøtet, fungerer som en 

overlappingsperiode mellom 

det gamle og det nye styret. I 

overlappingsperioden bør både 

avtroppende og påtroppende 

styre komme på styremøtene. 

Redaksjonell endring: 

Komma etter [...] De som stiller 

[...] 

         

   

8.3 Ved personvalg av 

styremedlemmer må en 

kandidat få absolutt flertall for 

å vinne valget (mer enn 50 % 

av stemmene). Er det mer enn 

to kandidater ved hvert av 

disse valgene, skal prioritert 

stemmegivning benyttes. Ved 

personvalg av tillitsvalgte og 

vararepresentanter i klassene, 

kreves simpelt flertall for å 

vinne valget (man må ha flere 

stemmer enn motkandidatene). 

Endringsforslag 1: 

Prioritert stemmegivning til 

simpelt flertall 

         

10 6 2 
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Ved andre personvalg enn de 

nevnte, har elevrådsstyret 

myndighet til å innstille på om 

det skal kreves absolutt eller 

simpelt flertall for å vinne 

valget. 

8.4. Elevrådsleder har ikke 

dobbeltstemme ved 

stemmelikhet ved personvalg. 

Endringsforslag 1: 

Ved stemmelikhet under 

personvalg, blir det gjenvalg. 

Dersom dette forekommer to 

ganger, får elevrådsleder dobbel 

stemme. 

16 1 1 

8.5 Elevrådet velger en 

sekretær ved skoleårets start. 

Den andre sekretæren, samt 

miljø-, undervisnings-, 

rettighets, informasjons- og 

økonomiansvarlig velges etter 

jul. Hvis det er nødvendig for 

at valgprosessen skal bli god 

nok, skal det settes av to 

elevrådsmøter til valg av styre. 

En god valgprosess 

kjennetegnes ved at det er satt 

av tid til at hver av 

kandidatene holder en valgtale 

på et antall minutter satt av 

elevrådsstyret, at det er satt av 

tid til spørsmålsstilling til 

kandidatene, og at det foregår 

skriftlig stemmegivning. 

Redaksjonell endring: 

Kombinerer rettighets-, 

undervisnings- => rettighets- og 

undervisnings- 

                    

   

8.7 Elevrådet skal velge en 

PLAN-leder før påske. Denne 

personen leder arrangeringen 

av PLAN til høsten. 

Endringsforslag 1: 

Elevrådet skal velge en leder av 

skolens daværende 

bistandsprosjekt om OD, PLAN 

o.l. 

17 0 1 

 

8.x Alle førsteklasser skal 9 8 1 
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informeres om hvordan valg av 

tillitsvalgt skal foregå (i henhold 

til vedtektene). 

 

8.x En uravstemning skal 

avholdes ved valg av 

bistandsprosjekt i henhold til § 

4.1. Valget avholdes etter utløpt 

kontrakt for forrige prosjekt. 

17 0 1 

9 Den tillitsvalgte 
    

9.1 Den tillitsvalgte skal 

bringe informasjon mellom 

Elevrådet og klassen, og ta 

opp saker i Elevrådet fra 

klassen. Når saker har blitt 

behandlet i klassene er de 

tillitsvalgte bundet av 

klassenes mening. Når saken 

ikke er behandlet i klassen må 

de tillitsvalgte stemme slik de 

tror klassen ville ha stemt. 

Redaksjonelle endringer: 

·       Fjerne kommaet etter [...] mellom 

Elevrådet og klassen [...] 

Legge til komma etter [...] i 

klassene [...] og [...] i klassen [...] 

   

9.3 Klassen kan til enhver tid 

velge ny tillitsvalg eller 

vararepresentant. Dersom en 

klasse velger en ny tillitsvalgt, 

må klassen gi skriftlig beskjed 

til elevrådsstyret.  

Endringsforslag 1: 

Fjerne krav om skriftlig beskjed 

fordi styret kan finne ut av det 

selv 

 

Endringsforslag 2: 

Klassens vara må levere inn 

skriftlig beskjed til elevrådet 

18 - - 

 

9.x (delegat 8 og 102): 

Sette opp et punkt om at 

tillitsvalgte har ansvar for 

klassens time. 

16 2 - 

10 Representasjon 
    

10.1 I driftsstyret skal det sitte 

to elevrepresentanter, med tre 

Strykningsforslag: 

Driftsstyret er avviklet 

 1 12  5 
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rangerte vararepresentanter. 

Det skal, så langt det lar seg 

gjøre, sørges for at 1. og 2. 

vararepresentanten går i 

andreklasse og 3. 

vararepresentanten i 

førsteklasse. Representantene 

velges i henhold til 

driftsstyrets reglement §1.4, 

punkt 2-5. 

                 

         

10.2 I skolemiljøutvalget skal 

det sitte fire 

elevrepresentanter, hvorav én 

er miljøansvarlig. De andre 

velges av Elevrådet. 

Strykningsforslag (delegat 14): 

Finnes dette utvalget? Evt. stryke. 

17 0 1 

10.3 Ved skoleårets start 

velger Elevrådet tre 

elevrepresentanter – en fra 

hvert trinn – til 

Samarbeidsgruppa. 

Undervisningsansvarlig skal 

alltid være representanten for 

sitt trinn. 

Strykningsforslag (delegat 117 

og 138): 

Finnes det en samarbeidsgruppe? 

/ Finnes ikke lengere 

Endringsforslag 1 (delegat 14) 

Stryke siste setning om SAM. Det 

finnes ikke lengere 

17 0 1 

10.6 Elevenes representanter i 

DS, SG, SMU, SG, 

Stiftelsesstyret og Oslo 

katedralskoles venner har 

ansvar for at aktuelle saker fra 

disse organene tas opp i 

Elevrådet. 

Redaksjonelle endringer: 

·       Skrive ut forkortelsene 

Fjerne de nedlagte gruppene 

   

11 Annet 
    

11.2 Vedtektsendringer som 

omfatter sammensetningen i 

Elevrådet eller elevrådsstyret, 

trer i kraft ved starten av neste 

skoleår. 

Redaksjonell endring: Legges til 

i 7.5 

Begrunnelse: mer naturlig 

plassering 
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11.3 De forskjellige ansvarlige 

i styret skal skrive rapporter 

fra arrangementer, som ikke er 

møter, som faller inn under 

deres ansvarsområde. Leder 

skriver rapport fra 

arrangementene som ikke 

naturlig faller inn under noe 

styremedlems ansvarsområde. 

Rapportene skal legges i 

SAM. 

Redaksjonell endring: 

11.3 De ansvarlige i styret skal 

skrive rapporter fra 

arrangementer, med unntak av 

møter, som faller inn under deres 

ansvarsområde. Leder skriver 

rapport fra arrangementer som 

ikke naturlig faller inn under noen 

av styremedlemmenes 

ansvarsområder. 

   

11.5 Elevrådsstyret kan bruke 

inntil 500 kr fire ganger i året 

uten av pengesummer trenger 

å bli godkjent på et 

elevrådsmøte i forkant. For 

summer under 100 kr gjelder 

ikke denne begrensningen. 

Ved begge tilfeller må 

Elevrådet informeres om 

pengebruken ved neste 

økonomioppdatering. 

Endringsforslag 1: 

Endre “økonomioppdatering” til 

“elevrådsmøte” 

 

Endringsforslag 2: 

Elevrådsstyret må informere 

elevrådet før beløp som overstiger 

kr 150 blir brukt. 

15 

 

 

 

    1 

- 

 

 

 

13 

3 

 

 

 

4 

11.6 Personer med styreverv 

skal kunne gå ut av Klassens 

20 minutter om det er ønsket 

av klassen eller personen med 

styreverv. 

Strykningsforslag 

Endringsforslag 1 

Person med styreverv må alltid 

være til stedet i diskusjonen. Det 

burde ikke være frivillig. 

5 

1 

2 

15 

1 

2 

11.7 Elevrådsstyret kan gjøre 

redaksjonelle endringer i 

vedtektene. 

Endringsforslag 1 

Eventuelle redaksjonsendringer 

må godkjennes av resten av 

elevrådet før de trer i kraft. 

3 15 - 

11.8 Elevrådet skal ha en 

Facebook-side, som er en 

lukket gruppe, hvor man kan 

drøfte saker og ting jevnlig. 

Strykes 

                                                   

   

12 Vedtekter ved eventuelt 
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medlemskap i 

Elevorganisasjonen 

12.1 Vedtektene under punkt 

12 trer i kraft ved medlemskap 

i Elevorganisasjonen. Disse 

erstatter eventuelle 

motstridende vedtekter. Valg 

om EO-medlemskap skjer i 

henhold til § 11.1 

 

Redaksjonell endring: Satt inn 

manglende tekst 

Valg om EO-medlemskap skjer i 

henhold til § 11.1 

 

   

12.3 På høstsymposiet skal 

politisk plattform vedtas og 

elevrådet skoleres. 

Endringsforslag (delegat 117) 

Stryke ”elevrådet 

skoleres”                   

         

                                           

12  1  5 

13 Mistillitsforslag 
    

13.1 Hvis et styremedlem ikke 

utfører oppgavene sine på en 

tilfredsstillende måte og/eller 

har en upassende oppførsel, 

kan elevrådsstyret, på vegne 

av seg selv eller elevrådet, 

stille mistillitsforslag. 

Endringsforslag 1 (delegat 14): 

Endre [...] kan elevrådsstyret [...] 

til “om elevrådsstyret eller tre 

eller flere representanter kaller til 

dette” 

17 0  1 

Skal vedtektsendringene vedtas?  17 1 - 
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Oversikt – Endringer mellom vedtektene 2012 og vedtektene 2014 

  

Generelle redaksjonelle endringer: 

• Bruk av ordet ”Fronter”  i vedtektene strykes. 

• Bruk av ordet ”Facebook” i vedtektene strykes. 

• “Tilstede” endres til “Til stede” 

• “-avstemning” endres til “-avstemming” 

 

Elevrådsstyret har gjort to redaksjonelle endringer med tanke på rekkefølgen på klausulene i det 

endelige dokumentet “Vedtekter 2014”.  

MERK: De to endringene ble innført etter at endringene fra symposiet ble innført, og 

sammeligningskjemaet under følger derfor rekkefølgen fra dokumentet “Vedtekter 2012”. Innholdet i 

punktene er uendret. 

 

• § 1. Formål og § 2. Om Elevrådet kombineres til § 1. Formål og drift. 

§ 2 blir nå kalt § 2. Definisjoner. Paragrafene har blitt plassert i klausulene der det er mest       

naturlig. 

• § 11. Annet og § 13. Mistillitsforslag har byttet rekkefølge. 

              Nå: §11. Mistillitsforslag og § 13. Annet.  

 

Før Etter 

1 Formål 1 Formål og drift 

1.1 Elevrådet skal være elevenes høyeste 

demokratiske organ mellom hvert allmøte. Det 

skal ha til hensikt å fremme og ivareta elevenes 

interesser. 

1.1 Elevrådet skal være elevene ved Oslo 

katedralskoles høyeste demokratiske organ 

mellom hvert allmøte. Det skal ha til hensikt å 

fremme og ivareta elevenes interesser. 

1.2 Vedtektene er Elevrådets grunndokument og 

den vekter mer enn alle andre dokumenter. Alle 

dokumentene må være i samsvar med vedtektene. 

1.3 I disse vedtektene menes med: 

a) Simpelt flertall, et flertall der det alternativet 

som får flest stemmer blir vedtatt. 

b) Alminnelig flertall, et flertall der over 

halvparten av de avgite stemmene er for. 

c) Absolutt flertall, et flertall der over halvparten 

av alle mulige stemmer er for. 
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Redaksjonell endring: Lagt til definisjon på 

Alminnelig flertall 

2 Om Elevrådet 2 Om Elevrådet 

2.2 Elevrådet drøfter og gir tilrådning i saker som 

fremlegges av elevene, lærerorganisasjonene, 

rektor, Stiftelsen Oslo Katedralskole, Driftsstyret 

eller andre. Elevrådet kan selv ta opp og legge 

frem saker for rektor og driftsstyret som det 

mener er av interesse for alle elevene. 

2.2 Elevrådet drøfter saker som fremlegges av 

elevene, lærerorganisasjonene, rektor, Stiftelsen 

Oslo Katedralskole, Driftsstyret eller andre. 

Elevrådet kan selv ta opp og legge frem saker for 

rektor og driftsstyret som det mener er av 

interesse for alle elevene. 

2.4 Elevrådet forvalter Elevrådets økonomiske 

midler, som skal benyttes til investeringer til 

elevenes beste. 

2.4 Elevrådet forvalter Elevrådets økonomiske 

midler, som skal benyttes til å drifte Elevrådet, 

elevrådsarbeid, og støtte til elevengasjement ved 

Oslo katedralskole. 

2.5 Miljø-, rettighets-, undervisnings-, 

informasjons- og økonomiansvarlig leder hvert 

sitt utvalg som jobber dyptgående med 

elevrådssaker. 

Strykes 

2.6. De ulike utvalgene (miljø-, rettighets-, 

undervisnings-, informasjons-, og 

økonomiutvalget) skal ha jevnlige møter hver 

andre måned, eller oftere dersom det er 

nødvendig, for å sikre kontinuitet i arbeidet. 

Strykes 

2.7. Elevrådet skal ha en kontaktperson i 

Stiftelsen Oslo Katedralskole som de enkelt kan 

kommunisere med. 

Strykes 

3 Elevrådsstyret 3 Elevrådsstyret 

3.1 Styret forbereder saker for Elevrådet, 

behandler post og tar avgjørelser i mindre 

omfattende administrasjonssaker. 

Redaksjonell endring: 3.1 og 5.6 slåes sammen 

til 3.1. 

3.1 Styret forbereder saker for Elevrådet, 

behandler post og fungerer som Elevrådets 

administrative organ mellom elevrådsmøtene. 

Hastesaker og småsaker kan behandles av 

elevrådsstyret direkte, såfremt Elevrådet i ettertid 

blir informert om saksgangen. 
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3.2 Elevrådsstyret består av leder, nestleder, to 

sekretærer, miljø-, rettighets-, undervisnings-, 

informasjons- og økonomiansvarlig, disse har 

tale-, forslags-, møte- og stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle medlemmer av styret 

sitter i ett år. Elevenes representanter og 

vararepresentanter i Driftsstyret har tale-, 

forslags- og møterett i Elevrådsstyret. 

3.2 Elevrådsstyret består av leder, nestleder, to 

sekretærer, miljø-, rettighets- og undervisnings-, 

informasjons- og økonomiansvarlig, disse har 

tale-, forslags-, møte- og stemmerett på 

elevrådsstyremøtene. Alle medlemmer av styret 

sitter i ett år. Elevenes representanter og 

vararepresentanter i Driftsstyret har tale-, 

forslags- og møterett i Elevrådsstyret. 

3.4 Ingen i elevrådsstyret kan ha to verv samtidig 

eller være tillitsvalgt/vararepresentant for klassen 

sin. 

3.4 Ingen i elevrådsstyret kan ha to verv samtidig 

i styret eller være tillitsvalgt/vararepresentant for 

klassen sin. 

4 Allmøte 4 Uravstemming 

4.1 Elevrådet kan, hvis 1/5 av elevene ønsker det, 

eller hvis det med et simpelt flertall er vedtatt i 

Elevrådet, kalle inn til allmøte for å drøfte saker.  

Elevrådet er bundet av vedtak fattet ved 

uravstemning når mer enn halvparten av skolens 

elever er tilstede og avgir stemme. 

Redaksjonelle endringer:  

• 4.1 Allmøte flyttes til 4.1 

Uravstemming.  

• Ordet kan endres til skal, og kommaet 

etter ordet blir fjernet. 

 

4.1 Elevrådet skal hvis 1/5 av elevene ønsker det, 

eller hvis det med et simpelt flertall er vedtatt i 

Elevrådet, kalle inn til allmøte for å drøfte saker.  

 

4.2 Elevrådet skal i forkant av en uravstemning 

legge til rette for at elevene skal kunne debattere 

temaet som det skal stemmes over. 

4.3  Elevrådet er bundet av vedtak fattet ved 

uravstemning når mer enn halvparten av skolens 

elever er tilstede og avgir stemme. 

 

4.4 Det innkalles til uravstemning når enten: 

- Minst 1/5 av elevene ønsker det 

- Det med simpelt flertall i Elevrådet er vedtatt å 

innkalle til uravstemning. 

- Uravstemningen er vedtektsbestemt 

 

Redaksjonell endring: 4.1 og 4.4 kombineres til 

4.1. 
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5 Elevrådsmøtene 5 Elevrådsmøtene 

5.6 Hastesaker og småsaker kan behandles av 

elevrådsstyret direkte, såfremt Elevrådet i ettertid 

blir informert om saksgangen. 

Flyttes til 3.1 

5.7 Det skal føres referat fra alle elevrådsmøter. 

Referatene offentliggjøres på hjemmesiden og 

sendes ut på mail til Elevrådet. Dette bør gjøres 

innen 24 timer. 

5.7 Det skal føres referat fra alle elevrådsmøter. 

Referatene offentliggjøres på hjemmesiden og 

sendes ut på mail til Elevrådet. Dette bør gjøres 

innen 3 dager. 

6 Årlige 

arrangementer                                                       

        

6 Årlige arrangementer   

6.5 I forkant av symposiene skal det nedsettes 

forberedende komiteer som skal arbeide med 

grunndokumentene som skal vedtas. De 

forberedende komiteene skal komme med forslag 

til grunndokumentene. 

6.5 I forkant av symposiene skal det nedsettes 

forberedende komiteer som skal arbeide med 

grunndokumentene som skal vedtas. De 

forberedende komiteene skal komme med forslag 

til grunndokumentene hvis dette ansees som 

nødvendig. 

6.6 På symposiene skal både elevrådsstyret og 

økonomiansvarlig holde beretning. 

6.6 På symposiene skal Elevrådsstyret redegjøre 

for den økonomiske og politiske statusen. 

7 

Grunndokumenter                                                

                   

7 Grunndokumenter    

7.2 Vedtekter kan også vedtas på allmøter der 

halvparten av skolens elever er tilstede, og på 

elevrådsmøter. Det er også mulig å legge til 

punkter på arbeidsprogrammet på allmøter og 

elevrådsmøter der halvparten av de 

stemmeberettigede er til stede. 

7.2 Ved særlige behov kan vedtektene vedtas på 

ekstraordinært allmøte der minst halvparten av 

skolens elever er til stedet eller på elevrådsmøte 

der minst 2/3 av stemmeberettigete er tilstede. 

7.4 Arbeidsprogram og budsjett vedtas med 

absolutt flertall (mer enn 50 % av de 

stemmeberettigede må stemme for). 

Redaksjonell endring: 

7.4 Arbeidsprogram og budsjett vedtas med 

absolutt flertall. 

7.5 Vedtekter begynner å gjelde når møtet der de 

vedtas lukkes. 

Redaksjonell endring: Omformulert og 

kombinert med 11.2. 
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7.5 Vedtektene trer i kraft ved avslutningen av 

møtet de ble vedtatt på. Vedtektsendringer som 

omfatter sammensetningen i Elevrådet eller 

elevrådsstyret trer i kraft ved starten av neste 

skoleår. 

 

7.6 Dokumentet med endrede vedtekter skal 

offentliggjøres senest én uke etter endring. Dette 

skal offentliggjøres på hjemmesiden og sendes ut 

på mail til elevrådsrepresentantene. 

8 

Valg                                                                        

                 

8 Valg   

8.1 De tillitsvalgte og vararepresentantene velges 

ved skriftlig avstemning i hver enkelt klasse, når 

halvparten eller flere av klassens elever er tilstede. 

Man vinner valget med simpelt flertall (flere 

stemmer enn motkandidatene). På høstsemesteret 

må dette valget foregå før første elevrådsmøte. 

8.1 De tillitsvalgte og vararepresentantene velges 

ved demokratisk avstemning i hver enkelt klasse 

når 2/3 av klassens elever er til stedet ved en 

avtalt tid. Valget vinnes med simpelt flertall. På 

høstsemestret må dette valget foregå tidlig i 

perioden innen en frist satt av elevrådsstyret. 

Dersom det kun er én kandidat som stiller, vinner 

kandidaten på akklamasjon og videre valg er 

unødvendig. 

 

Kommentarer: Oppdatering av formulering og 

informasjon med hensyn på ny-vedtatte vedtekter. 

8.2 Elevene velger elevrådsleder og -nestleder på 

et allmøte i desember. Alle elever ved skolen kan 

stille. De som stiller kan få vite 

stemmefordelingen i etterkant av valget. Tiden 

mellom styrevalget i januar og årsmøtet, fungerer 

som en overlappingsperiode mellom det gamle og 

det nye styret. I overlappingsperioden bør både 

avtroppende og påtroppende styre komme på 

styremøtene. 

Redaksjonell endring: 

8.2 Elevene velger elevrådsleder og -nestleder på 

et allmøte i desember. Alle elever ved skolen kan 

stille. De som stiller, kan få vite 

stemmefordelingen i etterkant av valget. Tiden 

mellom styrevalget i januar og årsmøtet, fungerer 

som en overlappingsperiode mellom det gamle og 

det nye styret. I overlappingsperioden bør både 

avtroppende og påtroppende styre komme på 

styremøtene. 

8.3. Ved personvalg av styremedlemmer må en 

kandidat få absolutt flertall for å vinne valget (mer 

Redaksjonell endring: fjernet definisjoner på 

absolutt og simpelt flertall. 
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enn 50 % av stemmene). Er det mer enn to 

kandidater ved hvert av disse valgene, skal 

prioritert stemmegivning benyttes. Ved 

personvalg av tillitsvalgte og vararepresentanter i 

klassene, kreves simpelt flertall for å vinne valget 

(man må ha flere stemmer enn motkandidatene). 

Ved andre personvalg enn de nevnte, har 

elevrådsstyret myndighet til å innstille på om det 

skal kreves absolutt eller simpelt flertall for å 

vinne valget. 

8.3. Ved personvalg av styremedlemmer må en 

kandidat få absolutt flertall for å vinne valget. Er 

det mer enn to kandidater ved hvert av disse 

valgene, skal prioritert stemmegivning benyttes. 

Ved personvalg av tillitsvalgte og 

vararepresentanter i klassene, kreves simpelt 

flertall for å vinne valget (man må ha flere 

stemmer enn motkandidatene). Ved andre 

personvalg enn de nevnte, har elevrådsstyret 

myndighet til å innstille på om det skal kreves 

absolutt eller simpelt flertall for å vinne valget. 

8.4. Elevrådsleder har ikke dobbeltstemme ved 

stemmelikhet ved personvalg. 

8.4 Elevrådsleder har ikke dobbeltstemme ved 

stemmelikhet ved personvalg. Dersom det likevel 

forekommer, får Elevrådsleder gjengitt 

dobbeltstemmeretten ved gjenvalg. 

8.5 Elevrådet velger en sekretær ved skoleårets 

start. Den andre sekretæren, samt miljø-, 

undervisnings-, rettighets, informasjons- og 

økonomiansvarlig velges etter jul. Hvis det er 

nødvendig for at valgprosessen skal bli god nok, 

skal det settes av to elevrådsmøter til valg av 

styre. En god valgprosess kjennetegnes ved at det 

er satt av tid til at hver av kandidatene holder en 

valgtale på et antall minutter satt av 

elevrådsstyret, at det er satt av tid til 

spørsmålsstilling til kandidatene, og at det foregår 

skriftlig stemmegivning. 

Redaksjonell endring: 

Kombinerer rettighets-, undervisnings- => 

rettighets- og undervisnings- 

8.5 Elevrådet velger en sekretær ved skoleårets 

start. Den andre sekretæren, samt miljø-, 

rettighets- og undervisnings-, informasjons- og 

økonomiansvarlig velges etter jul. Hvis det er 

nødvendig for at valgprosessen skal bli god nok, 

skal det settes av to elevrådsmøter til valg av 

styre. En god valgprosess kjennetegnes ved at det 

er satt av tid til at hver av kandidatene holder en 

valgtale på et antall minutter satt av 

elevrådsstyret, at det er satt av tid til 

spørsmålsstilling til kandidatene, og at det foregår 

skriftlig stemmegivning. 

 

Kommentar: Undervisning- og rettighetsansvarlig 

har per høstsymposium 2014 blitt slått sammen. 

8.7 Elevrådet skal velge en PLAN-leder før påske. 

Denne personen leder arrangeringen av PLAN til 

høsten. 

8.7 Elevrådet skal velge en leder av skolens 

nåværende bistandsprosjekt før påske. Denne 

personen leder arrangeringen av prosjektet til 

høsten. 
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8.8 En uravstemning skal avholdes ved valg av 

bistandsprosjekt i henhold til § 4.1. Valget 

avholdes etter utløpt kontrakt for forrige prosjekt. 

9 Den 

tillitsvalgte                                                              

            

9 Den tillitsvalgte         

9.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon 

mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i 

Elevrådet fra klassen. Når saker har blitt 

behandlet i klassene er de tillitsvalgte bundet av 

klassenes mening. Når saken ikke er behandlet i 

klassen må de tillitsvalgte stemme slik de tror 

klassen ville ha stemt. 

9.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon 

mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i 

Elevrådet fra klassen. Når saker har blitt 

behandlet i klassene, er de tillitsvalgte bundet av 

klassenes mening. Når saken ikke er behandlet i 

klassen, må de tillitsvalgte stemme slik de tror 

klassen ville ha stemt. 

9.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalg 

eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en 

ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til 

elevrådsstyret.  

9.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalg 

eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en 

ny tillitsvalgt, må klassens vararepresentant gi 

beskjed til elevrådsstyret.  

 

9.4 Den tillitsvalgte har ansvaret for å avholde og 

lede klassens time. 

10 

Representasjon                                                      

                   

10 Representasjon        

10.2 I skolemiljøutvalget skal det sitte fire 

elevrepresentanter, hvorav én er miljøansvarlig. 

De andre velges av Elevrådet. 

Strykes 

10.3 Ved skoleårets start velger Elevrådet tre 

elevrepresentanter – en fra hvert trinn – til 

Samarbeidsgruppa. Undervisningsansvarlig skal 

alltid være representanten for sitt trinn. 

Strykes 

10.6 Elevenes representanter i DS, SG, SMU, SG, 

Stiftelsesstyret og Oslo katedralskoles venner har 

ansvar for at aktuelle saker fra disse organene tas 

opp i Elevrådet. 

Redaksjonelle endringer: 

10.6 Elevenes representanter i Driftsstyret, 

Stiftelsesstyret og Oslo katedralskoles venner har 

ansvar for at aktuelle saker fra disse organene tas 

opp i Elevrådet. 
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Kommentar: Strøket avviklede grupper og skrevet 

ut forkortelser 

11 

Annet                                                                      

                

11 Annet         

11.2 Vedtektsendringer som omfatter 

sammensetningen i Elevrådet eller elevrådsstyret, 

trer i kraft ved starten av neste skoleår. 

Flyttes til 7.5 

11.3 De forskjellige ansvarlige i styret skal skrive 

rapporter fra arrangementer, som ikke er møter, 

som faller inn under deres ansvarsområde. Leder 

skriver rapport fra arrangementene som ikke 

naturlig faller inn under noe styremedlems 

ansvarsområde. Rapportene skal legges i SAM. 

Redaksjonelle endringer: 

11.3 De ansvarlige i styret skal skrive rapporter 

fra arrangementer, med unntak av møter, som 

faller inn under deres ansvarsområde. Leder 

skriver rapport fra arrangementer som ikke 

naturlig faller inn under noen av 

styremedlemmenes ansvarsområder. 

11.5 Elevrådsstyret kan bruke inntil 500 kr fire 

ganger i året uten av pengesummer trenger å bli 

godkjent på et elevrådsmøte i forkant. For 

summer under 100 kr gjelder ikke denne 

begrensningen. Ved begge tilfeller må Elevrådet 

informeres om pengebruken ved neste 

økonomioppdatering. 

11.5 Elevrådsstyret kan bruke inntil 500 kr fire 

ganger i året uten av pengesummer trenger å bli 

godkjent på et elevrådsmøte i forkant. For 

summer under 100 kr gjelder ikke denne 

begrensningen. Ved begge tilfeller må Elevrådet 

informeres om pengebruken ved neste 

elevrådsmøte. 

11.6 Personer med styreverv skal kunne gå ut av 

Klassens 20 minutter om det er ønsket av klassen 

eller personen med styreverv. 

11.6. Personer med styreverv skal kunne gå ut av 

klassens time om det er ønsket av klassen eller 

personen med styreverv. 

11.8 Elevrådet skal ha en Facebook-side, som er 

en lukket gruppe, hvor man kan drøfte saker og 

ting jevnlig. 

Strykes 

 

11.x Elevrådet skal både ha en offentlig fanside 

og lukket gruppe for diskusjon på det sosiale 

mediet Facebook. 

12 Vedtekter ved eventuelt medlemskap i 

Elevorganisasjonen 

12 Vedtekter ved eventuelt medlemskap i 

Elevorganisasjonen 
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12.1 Vedtektene under punkt 12 trer i kraft ved 

medlemskap i Elevorganisasjonen. Disse erstatter 

eventuelle motstridende vedtekter. Valg om EO-

medlemskap skjer i henhold til § 

12.1 Vedtektene under punkt 12 trer i kraft ved 

medlemskap i Elevorganisasjonen. Disse erstatter 

eventuelle motstridende vedtekter. Valg om EO-

medlemskap skjer i henhold til §11.1. 

12.3 På høstsymposiet skal politisk plattform 

vedtas og elevrådet skoleres. 

12.3 På høstsymposiet skal politisk plattform 

vedtas. 

12.6 Ved personvalg av observatør til Elevtinget 

må en kandidat få absolutt flertall for å vinne 

valget (mer enn 50 % av stemmene). Er det mer 

enn to kandidater ved dette valget, skal prioritert 

stemmegivning benyttes. 

12.6 Ved personvalg av observatør til Elevtinget 

må en kandidat få absolutt flertall for å vinne 

valget. Er. det mer enn to kandidater ved dette 

valget, skal prioritert stemmegivning benyttes. 

13 

Mistillitsforslag                                                      

                  

13 Mistillitsforslag       

13.1 Hvis et styremedlem ikke utfører oppgavene 

sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en 

upassende oppførsel, kan elevrådsstyret, på vegne 

av seg selv eller elevrådet, stille mistillitsforslag. 

13.1 Hvis et styremedlem ikke utfører oppgavene 

sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en 

upassende oppførsel, kan elevrådsstyret, eller 

minst tre representanter stille til mistillitsforslag. 
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Oppsummering av voteringsresultatene: 

 

Formål 

Endret: 1.2, 1.3 

 

Om Elevrådet 

Endret: 2.2, 2.4 

Strøket: 2.5, 2.6, 2.7 

 

Elevrådsstyret 

Endret: 3.1, 3.2, 3.4 

 

Allmøte / Uravstemning 

Klausul 4 endret til “Uravstemming”. 

Lagt til: 4.2, 4.3, 4.4 

4.4 sammenslåes med 4.1 

 

Elevrådsmøtene 

Endret: 5.7 

5.6 sammenslått med 3.1 

 

Årlige arrangementer 

Endret: 6.5, 6.6 

 

Grunndokumenter 

Endret: 7.2, 7.4, 7.6,  

7.5 sammenslått med 11.2 

Lagt til: 7.7 

 

Valg 

Endret: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 

 

Den tillitsvalgte 

Endret: 9.1, 9.3 

Lagt til: 9.4  

 

Representasjon 

Endret: 10.6 

Strøket: 10.2, 10.3 
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Annet 

Endret: 11.3, 11.5 

11.2 sammenslått med 7.5 

Strøket: 11.8  

 

Vedtekter ved eventuelt medlemskap i Elevorganisasjonen 

Endret: 12.1, 12.3, 12.6 

 

Mistillitsforslag 

Endret: 13.1 

 


