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Referat – Elevrådsmøte, uke 44 
Dato: Torsdag 30. oktober 2014 

Sted: Festsalen 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

 

Saksliste: 

• Sak 1: Konstituering 

• Sak 2: Innspill til elevundersøkelsen 

• Sak 3: Gjennomgang av saker fra klassens time 

• Sak 4: Eventuelt 

• Sak 5: Behandling av vedtekt 7.2 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas    

Ordstyrer: Håvard Damm-Johnsen 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Innspill til elevundersøkelsen 

• Informasjon om elevundersøkelsen: 

http://www.oslo-

katedral.vgs.no/filarkiv/images/Brukerundersokelser_informasjonsbrev_bm.pdf 

• Det blir fremmet et ønske om å få se de aktuelle spørsmålene som kommer på undersøkelsen 

på forhånd.  

 

Innspill til elevundersøkelsen: 

• Kommentarfelt til lærervurderingen, slik at elevene kan komme med spesifikke punkter 

istedenfor å rangere ”bra/middels/dårlig”. 

Klasse 1 2 3 

STA T B  

STB B T V 

STC B V  

STD T  B 

STE    

STF V B T 

STG B V  



 	   2 

• ”Føler du at lærerne samarbeider godt nok når det gjelder planlegging av 

vurderingssituasjoner?” 

• Spørsmål om vedkommende er med i ulike elevlag eller ikke, for statistikk. 

• ”Føler du at læreren informerer nok om retningslinjer for vurderingssituasjoner?” 

• ”Føler du at læreren bruker undervisningstida effektivt?” 

o Dette spørsmålet gjelder først og fremst med tanke på digresjoner i undervisningen 

o Kontaktlærerne kan bruke 5 % undervisningstiden sin til saker som er relevante med 

tanke på å være kontaktlærer, som f. eks. informasjon om ulike arrangement osv. 

 

Sak 3: Gjennomgang av saker fra klassens time 

• Regelen om vurderingssituasjoner: En generell tilbakemelding fra elevene er at regelen er 

uklar og lite opplyst blant elevene.  

o Det kommer et forslag om regelen kunne være den neste “ukas rettighet“ på OKS, 

saken blir tatt med videre. 

• Bør brus selges i kantina? 

Elevrådsrepresentantene ble bedt om å spørre klassen sin om brus bør selges i kantina:  

 

Klasse For Mot/avholdende 

1STA 6 24 

1STB 5 21 

1STG 3 20 

2STA 12 8 

2STB 20 0 

2STC 0 30 

2STF 6 14 

2STG 2 22 

3STB 0 20 

3STD 12 18 

3STF 15 5 

Totalt 81 182 

 

Av de 263 som ble spurt, var 81 av 263 elever (≈ 31 %) for at brus skulle selges i kantina. 

Elevrådsstyret tar med dette videre til ledelsen. 

 

Sak 4: Eventuelt 

• En liten påminnelse om at alle referatene fra elevrådsmøtene er tilgjengelige på 

http://elevradet.no/dokument/elevradsmoter/. 

• Hvorfor blir 4. november markert på OKS? 4. november 1814 ble grunnloven revidert, og 

daværende OKS ble brukt som lokalet. 
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• Pynting av skolen mandag 3. november: OKS arrangerer ballongblåsing/pynting på skolen 

ifm. 4. november-dagen. Mange elever har sagt at de har lyst til å hjelpe med pyntingen – men 

de har ikke fått beskjed om hvor eller når denne hjelpen trengs. Til neste gang hadde det vært 

bedre dersom elevene ble bedre informert, i dette tilfellet et oppmøtested og spesifikke 

tidspunkt, på når de kan hjelpe. Saken blir tatt med videre.  

• FN-dagen 24. oktober 2014: Hvorfor ble den ikke markert på OKS, når Global Dignity Day 

ble markert? Elevrådsstyret tar opp saken med ledelsen. 

• Bruk av gamlekantina; 

o Enkelte elever (KOS, teatersjefer) har tilgang til rommet, ikke alle. Hvorfor er den 

begrenset til kun disse, og ikke til alle elevene? Elevrådsstyret tar saken med videre. 

• Den nye kantina: 

o Det blir fremmet et ønske om at ”Ukens meny” fra kantina blir publisert på Fronter i 

tillegg til informasjonsskjermene, slik at det blir lettere å planlegge om man skal ta 

med lunsj. Styret skal formidle saken til ledelsen. 

o Blir det laktosefrie tilbud i den nye kantina? Elevrådsstyret undersøker. 

o KGB - kan de fortsatt bruke kantina?  

§ Kantina kan fortsatt bruke kantina til egne kantineopplegg, så lenge de har 

fått bekreftelse fra ledelsen først.  

• Kroppsøving: 

o Det er behov for nye volleyballnett, både ute og i gymsal 1. Saken skal behandles. 

o Ikaros, dvs. det blå underlaget i skolegården, kan bli veldig glatt. Svært uheldig med 

tanke på gym. Må det bli der? Saken skal behandles. 

o Nedtrekksmaskinen (dvs. ”Lat Pulldown”-maskinen) i styrkerommet mangler deler 

og kan ikke brukes. Saken blir tatt med videre.  

o Det blir fremmet et ønske om å ha bordtennisbord innendørs, siden det er upraktisk å 

spille ute med tanke på vind og vinter. Aktuelle steder til bordtennisbordene kan f. 

eks. være i aulaen, bak setene. Det er også mulig å kjøpe inn bord som kan brettes 

sammen, og de kan oppbevares i f. eks. utstyrsrommet til kroppsøvingen. 

Elevrådsstyret tar saken med videre.  

• Dersom nye pulter skal kjøpes inn, blir det fremmet et ønske om pulter der bordhøyden kan 

justeres. Elevrådsstyret skal formidle saken videre.  

• OKS mangler bøker til faget Latin I,  ”Lingua latina”. Elevrådsstyret tar saken med videre.  

• Besøk fra UGLA: Franz von der Lippe 3STF, fra UGLA, informerer om at UGLA har tenkt å 

søke om penger fra Elevrådet til å arrangere nyttårsball i januar, i dette skoleåret. UGLA har 

alltid fått penger fra Elevrådet, og i fjor ble det gitt 5000 kr. Saken skal behandles, og valg 

over hvor mye støtte som skal gis blir arrangert på et elevrådsmøte i de kommende ukene. 

Kun tillitsvalgte har stemmerett. 
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Sak 5: Behandling av vedtekt 7.2 

Fra vedtektene 2014: 

 

”7.2. Ved særlige behov kan vedtektene vedtas på ekstraordinært allmøte der minst halvparten av 

skolens elever er til stede eller på elevrådsmøte der minst 2/3 av stemmeberettigete er til stede.” 

 

Det blir fremmet et ønske om å endre denne vedtekten (den siste setningen), ettersom enkelte mener at  

vedtekter ikke burde kunne endres på et elevrådsmøte. Styret skal utforme et endringsforslag, og 

dersom minst 2/3 av de stemmeberettigete er på neste elevrådsmøte, blir det votering om å endre 7.2..   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretær 2 i elevrådet ved OKS 2014 

Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 


