Referat – Elevrådsmøte, uke 45
Dato: Torsdag 6. november 2014
Sted: Festsalen
Oppmøte:
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Saksliste:
•

Sak 1: Konstituering

•

Sak 2: Leder – og nestledervalg

•

Sak 3: Vedtektsendringer - 6.4 og 7.2

•

Sak 4: Svar på spørsmål og saker fra ledelsen

•

Sak 5: Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF
Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik 3STD
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
Sak 2: Leder- og nestledervalg
Valget blir som nevnt på torsdag den 11. desember, 4. time i aulaen. Det er bare å kontakte leder eller
nestleder dersom det er noen spørsmål.
Sak 3: Vedtektsendringer - 6.4 og 7.2
Som nevnt på det forrige elevrådsmøtet, skal det utføres en votering over vedtektene 6.4 og 7.2. Det er
15 stemmeberettigede til stede, og med styret har vi tilsammen 16 av maksimalt 22 stemmeberettigede.
16/22 er mer enn kravet på 2/3, og elevrådet kan derfor votere.
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6.4. Referatene fra høstsymposiet skal

6.4 Det skal innkalles til årsmøte eller

14

0

2

skrives innen fire uker og referatene fra

halvårsmøte senest to uker før de

vintersymposiet skal skrives innen fem

avholdes. Referatene fra disse møtene

uker etter møtenes slutt.

skal sendes ut senest fem uker etter at

16

-

-

møtene er avsluttet.
7.2. Ved særlige behov kan vedtektene

7.2 Ved særlige behov, kan vedtekter

vedtas på ekstraordinært allmøte der

endres i et ekstraordinært halvtårsmøte,

minst halvparten av skolens elever er til

hvor vanlige retningslinjer for

stede eller på elevrådsmøte der minst

halvtårsmøter er gjeldende.

2/3 av stemmeberettigete er til stede.

Begge endringsforslagene blir vedtatt. Dokumentet med vedtektene oppdateres i løpet av uke 45.
Sak 4: Svar på spørsmål og saker fra ledelsen
Elevrådsstyret har lagt fram følgende saker til ledelsen:
•

Kulene på trappegelenderet har falt av og avdekket noe skarpt

•

Det er behov for nye volleyballnett, både ute og i gymsal 1. Nettet i gymsal 1 prioriteres

•

Nedtrekksmaskinen (dvs. ”Lat Pulldown”-maskinen) i styrkerommet mangler deler og kan
ikke brukes

•

Stolene på kjemisalen er veldig ubehagelige

•

Mange pulter vipper, og gjør det vanskelig å skrive. Veldig uheldig på prøver o. l.

•

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

•

Menyene til kantina må publiseres på Fronter i tillegg til skjermene

•

Blafrende lys ved printing
o

Hva kommer til å skje med lysene som blafrer ved heldagsprøvene?

Svar fra ledelsen på ulike spørsmål:
•

•

Gamlekantina:
o

KOS har ansvaret for å administrere gamlekantina

o

Ikke være oppholdsrom med tanke på hygiene, siden det er et kjøkken der inne

Hvorfor ble ikke FN-dagen markert på OKS, når Global Dignity Day ble markert?
Man kan ikke å ha altfor mange alternativdager i løpet av skoleåret, slik at elevene ikke mister
mye undervisning. Markeringen av GDD er, i motsetning til FN-dagen, bestemt av
Utdanningsetaten. De arrangerer GDD for alle VG1-klassene i landet årlig.

	
  

2

Nyheter fra ledelsen:
•

Spesialrommene på OKS (Biologi-, fysikk- og kjemisalen) skal pusses opp. Oppussingen
begynner under/etter vinterferien. Avdelingsleder Eli Fløtra arrangerer oppussingen.
Rommene skal ikke pusses opp samtidig/hele tiden, slik at undervisningen ikke blir forstyrret.

•

OKS skal kjøpe inn nye møbler på elevlagsrommet i 4. etasje!

•

Den nye kantina:
o

Prøveperioden starter mandag 17. november 2014, uke 47.

o

Brus: Det var omtrent 31% av elevene ved OKS som ønsket brus i kantina. Det vil
ikke være en direkte, avgjørende faktor for om kantina skal selge brus eller ikke, men
det er nyttig i vite når kantina skal kjøpe inn brus.

o

Det viktigste fokuset ligger på salatbaren og varmmat, da disse ikke er å finne på
butikkene.

o

Det skal være halaltilbud i kantina, men vil ikke med det første være prioritert på
OKS. Dersom det blir stor etterspørsel, vil kantina selvfølgelig legge opp for det.

•

Innspill til elevundersøkelsen - OKS kan ikke legge til tilleggsspørsmål til elevundersøkelsen
nå i høst likevel. Utdanningsdirektoratet, som lager elevundersøkelsen, gir hver kommune i
Norge muligheten til å legge til et bestemt antall med egne spørsmål, altså spørsmål som
kommunen ønsker å stille elevene sine. På den måten kan alle skolene i kommunen kollektivt
komme med forslag til spørsmål og få undersøkelsen tilpasset til kommunen sin. Så viser det
seg at Oslo kommune allerede har brukt opp disse egenspørsmålene … Vi får se neste år.

Sak 5: Eventuelt
•

Kakelista på elevrådsmøtene: Det har vært en del kluss med kakeordningen på elevrådsmøtene
i det siste. Elevrådsstyret pleier vanligvis å kontakte ukens kakebakere tre dager før møtet,
men det er jo forståelig at noe kan oppstå i løpet av uka. Da er det viktig at elevrådsstyret får
beskjed om det! For øvrig må elevrådsstyret bli bedre til å finne alternative løsninger på dagen
dersom det ikke blir kake.

•

En ny kaffeordning i den nye kantina:
Otto Kornhubers 3STD legger fram et forslag om en kaffeordning på OKS. Ordningen går ut
på at OKS kjøper inn kapselmaskiner, til å lage kaffe som selges i kantina. Disse
kapselmaskinene kan lage mer enn vanlig kaffe, som cappuccino, caffè latte, espresso osv..
OKS kjøper kapselmaskinene og kapslene via Otto. Elevene kan dermed kjøpe kapsler i
kantina til å lage kaffe, men kan også ta med egne kapsler.
o

Elevrådsrepresentanter: Spør klassene deres om denne kaffeordningen er ønskelig!

o

Til ettertanke:
§

Vanlig traktekaffe funker jo det også, er dette den beste løsningen? Det
viktigste er at det er kaffe på skolen

§

Skolen har gode kaffemaskiner fra før, men disse har tidligere ikke vært
brukt til kaffesalg i kantina på skolen før. Hva med å prøve disse først?

Saken tas med videre til ledelsen.
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•

Undervisning:
o

Det blir fremmet et ønske om å ha mattelørdag i tillegg til lesedagen til
heldagsprøvene i matematikk. Styret tar opp saken med ledelsen.

o

Det blir fremmet et ønske om å få møte opp på leksehjelp for å stryke fravær, altså
det samme opplegget som praktiseres på bl. a. Elvebakken VGS. Elevrådsstyret tar
saken med videre.

o

Lærer Trude Bjerga er sykemeldt, og noen av elevene som har henne i Internasjonal
engelsk mener at de ikke får ordentlige alternative undervisningsopplegg. Saken tas
med videre.

•

Kantine:
o

På forslagsmenyene til den nye kantina er det foreløpig bare to vegetarretter, og flere
vegetarretter er ønskelig. Saken skal tas med til ledelsen.

o

Spørsmål til kantinefirmaet: Blir det laktosefrie, eller glutenfrie tilbud, og flere
vegetarretter?
Ledelsen har sagt at de skal ta dette opp med kantinefirmaet.

•

Kroppsøving:
o

Det er 11 låste skap i jentegarderoben, som antakeligvis brukes som bokskap. Svært
uheldig for jenter som skal ha gym, og som ikke får skap. Saken blir tatt med videre.

o

Noen elever har sagt at de selv kan kjøpe skjermvegger til OKS, i forbindelse med
saken om at det er altfor lett å smugtitte inn i garderobene. Er dette greit? Styret tar
opp saken med ledelsen. Utrolig snilt av vedkommende, forresten!

o

Det blir fremmet et ønske om få flere speil i jentegarderoben, saken tas med videre.

o

Det blir fremmet et ønske om at whiteboardtavla i styrkerommet skal erstattes av en
informasjonsskjerm, som i tillegg kan vise videoer o.l.. Saken blir tatt med videre.

•

R305 (klasserommet til 3STD) mangler gardiner. Saken blir tatt med videre.

Med vennlig hilsen
Sekretær 2 i elevrådet ved OKS 2014
Kristoffer Edward Alfonso Huertas 3STF
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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