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Referat – Elevrådsmøte, uke *46* 
Dato: Torsdag 13. november 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: Facebook-side 

• Sak 3: Panteaksjon 

• Sak 4: Kaffe 

• Sak 5: SMU-orientering  

• Sak 6: Annet 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referent: Jan Victor Qian 1STC 

Ordstyrer: Arild Leiknes Snekkvik 3STD 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

  

Klasse 1 2 3 

STA --- B B 

STB B --- T 

STC B B --- 

STD --- --- B 

STE --- --- --- 

STF --- B --- 

STG --- V T 
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Sak 2: Facebook-side 

Informasjonsansvarlig hørte med ledelsen angående elevrådsnettsiden 

- Driftet av Ernst & Vibeke 

- Fikk admin-rettigheter i går (onsdag 12.11) 

- I utgangspunktet positiv mot at Elevrådet skulle få bruke siden i forbindelse med 

formidling og promotering av skolen 

 

Hva skal postes på nettsiden? 

- Bilder og generell informasjon som appellerer utad mot potensielle, nye elever 

Om elevlag / aktiviteter som foregår innad skolen for å vise hvor bra miljøet er, osv. 

Saker som står på informasjonsskjermene, besøk fra leder i Rødt o.l. 

- Viktig at det er aktuelt og interessant for folk flest, ikke kun elever ved OKS 

Ofte avgjørende når 10. klassinger skal søke VGS 

 

- Likevel er det også lurt å følge Buddhas lære om den gylne middelvei, om måtehold 

Viktig med å ikke nedspamme hjemmesiden heller 

- Informasjon som skal offentliggjøres må behandles selektivt 

 

- Inside-informasjon blir postet på sidene til de ulike elevlagene, og kattaårboka uansett 

Derfor bør det legges mer fokus rundt det ytre, ved avgjørelser ang. hjemmesiden 

 

Sak 3: Panteaksjonen 

Panteaksjonen skal igangsettes på ny! 

- Klassene konkurrerer om hvem som klarer å pante flest flasker 

Vinneren får en premie, mest sannsynlig noe spiselig 

- Inntektene fra Panteaksjonen går til PLAN 

- Aksjonsperioden skal være begrenset, men er hittil ikke bestemt 

Dersom den blir satt i gang i løpet av neste uke, kan den vare fram til slutten av 

terminen, noe som vil si ca. en måned. 

 

- Man må levere inn pantelapper og ta dem med på f.eks. elevrådsmøter 

Viktig at flaskene pantes i et sted i nærheten av skolen, ikke Akershus 

- Frøydis kan lage retningslinjer til aksjonen etter hvert 
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Sak 4: Kaffe 

Ledelsen har gått med på kaffemaskiner til skolen, men det er fortsatt i diskusjonsstadiet 

- Enten at de selger traktet kaffe, eller kapsler man kan sette i en espressomaskin  

En ulempe med denne ordningen, er at det ikke tilsettes melk automatisk, men da går 

det an at de selger det i kantina. Automatisering med melk vil nemlig stilles helt 

andre renholdskrav til. 

 

- Det er kantina som skal drifte maskinen dersom det blir noe av 

Katta er ingen baristaskole, så det er først og fremst prisen som gjelder 

Dersom prisen blir høy, bør derfor det offentlige subsidiere kaffen 

Prisen på kapsler vil være rundt 5 – 10 kr, ikke så forferdelig dyrt 

 

- Finnes det kapsler med annen drikke enn kaffe, e.g. kakao (stor etterspørsel)? 

Det finnes sjokoladekapsler, men det er begrensede typer som er kompatible 

 

- Hvor mye penger vil bevilges til maskinen, dersom det blir aktuelt? 

Som sagt, er det fremdeles i diskusjonsstadiet, men om det blir en maskin, kan vel 

prisen kjapt bli anslått til et par 10 000 kr. 

 

- På den andre siden, trenger man kanskje ikke å bruke så mye penger på en stor 

maskin, og dessuten kapsler som etterlater seg et spor av brukte beholdere. Derfor er 

det også helt greit om det rett og slett selges ferdigtraktet / rett i koppen. 

 

- Hvis man bare skal ha rett i koppen, er det egentlig ikke noe vits med verken maskin, 

eller typisk ferdigtraktet. Man kan jo bare koke vann, sette ulike poser med kaffe, te, 

kakao osv. utover et langbord, og la elevene velge selv hva de vil ha. Da slipper man 

samtidig også konfliktene om intoleranser og allergi. 

 

 

- Det er mange som har klaget på at varmtvannsdispenseren i kantina til tider ikke 

fungerer (ikke varm / full)  

 

- Mulig med litt PR-drift ang. kantinedrift på informasjonsskjermene 

F.eks. at det starter mandag neste uke (17. november) 
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Sak 5: SMU 

Det har nettopp vært et SMU-møte m/ representantene fra de ulike gruppene på skolen 

- Poenget med utvalget er å forbedre skolemiljøet generelt, både fysisk og psykisk 

- En av hjertesakene som de har diskutert seg fram til, er å forbedre helsesøster- og 

rådgivertjenesten. 

- Behovet på katta er større enn kommunen tror 

Før, var det helsesøster kun en dag i uka, i år er det to, men likevel ikke tilstrekkelig 

Helsesøsteren i år, er "ny", i at det er hun som var ansatt i forfjor 

 

Dersom det er noe man brenner for, er det bare å si ifra til SMU. 

 

Sak 6: Eventuelt  

Skal det arrangeres "Mattelørdag" i tillegg til en planlagt lesedag med matte den 25. nov? 

- I år, vil ledelsen begynne med å flytte over opplegget fra den tidligere tradisjonelle 

"Mattelørdagen" som finnes på katta, til en av lesedagene tirsdag den 25. november. 

Dette er bra, fordi lærerne ikke krever dobbelt så mye betalt, som de ellers gjør 

- Likevel, er det en del som vil savne den gamle mattedagen, eller synes kun én dag vil 

være litt lite. 

 

- Tidligere har det iallfall vært særdeles stor oppslutning rundt opplegget 

I klasse 3STB har det blitt stemt over, og fått et overveldende flertall for begge deler 

 

Neste torsdag i midttimen, har det blitt tilrettelagt et opplegg med gamle kattaelever 

- Møtet blir derfor utsatt til onsdagen før, altså 19. november 

Oppmøte kl. 12.00 grunnet klassens time 

- Det blir derfor et kondensert møte, men det er ikke så mange saker på sakslisten  

Arild skal blant annet holde et foredrag om hva det innebærer å være leder / nestleder 

 

TIL KLASSENS TIME: 

- Er det stemning for matte på lesedagen, i tillegg til "Mattelørdag"? 

I så fall kreves det et ganske betydelig oppmøte 

Vil nemlig gjerne unngå en situasjon der mange vil, men ingen utnytter tilbudet 

- De som interesserer seg for å stille til leder / nestleder, er velkomne på elevrådsmøtet 

onsdag 19. november og observere 
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Det skal kjøpes møbler til elevlagsrommet 

- Må være gode, men ikke akkurat designmøbler fra Baker Furniture   

 

Mange som klager over at jentegarderoben har dårlig plass, og alt for få speil + forheng 

- Prosessen tar en del tid, fordi det rett og slett er så byråkratisk, men det kommer 

- Forslag om puljeordning på dusjen; nok plass, og nok speil 

Ble imidlertid ikke stemt over, eller tatt videre 

 

Enkelte synes også at dusjvarigheten ved et trykk, er alt for kort 

- Flere knagger til å henge håndklær osv., er også ønsket 

 

Noen fra Styret bør få tillitsvalgte / vara til å engasjere seg mer ang. elevrådsmøtene 

- Det er nemlig til tider, en tydelig mangel på oppmøte 

 

Leksehjelptidene endrer seg ikke med tiden 

- Tidspunktene tar nemlig utgangspunkt i lærernes undervisningsperiode, altså fram til 

kl. 16. 

- Dermed til også leksehjelp alltid vare fra kl. 16 – 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretær 1 i elevrådet ved OKS 2014 

Jan Victor Qian 1STC 

sekretar1@elevradet.no  

http://elevradet.no/ 


