
 

 

 

 

 

 

 

 

Til: Tillitsvalgte i elevrådet ved Oslo Katedralskole 

Fra: Norunn Krokeide 

Dato: 11.01.2018 

 

Referat - Elevrådsmøte 1 2018 
 

Dato: 11.01.2018 

Sted: Festsalen, Oslo Katedralskole 

Møtestart: 11.47 

Møteslutt: 12.05 

 

Oppmøte 

B - Tillitsvalgt og vara til stede 

T - Kun tillitsvalgt til stede 

V - Kun vara til stede 

 

Klasse 1 2 3 

STA T B  

STB T T T 

STC T T +1 

STD T T V 

STE  T  

STF T T  

STG T V  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste 

 

18/01 Godkjenning av innkalling og referat 

18/02 Valg av ordstyrer 

 

18/03 Presentasjon av ny elevrådsleder- og nestleder 

18/04 Valg av nytt elevrådsstyre 

 

Sak 01:Godkjenning av innkalling og referat 

Innkallingen godkjennes av elevrådet. Referatet var ikke vedlagt i innkallingen. 

 

Sak 02: Valg av ordstyrer 

Eline Wager velges som ordstyrer. 

 

Sak 03: Presentasjon av ny elevrådsleder og -nestleder 

Leder og nestleder presenterer seg selv og nevner tidligere verv de har hatt.  

 

Sak 04: Valg av nytt styre 

Miljøansvarlig 

Tidligere miljøansvarlig presenterer vervet. 

Valg av miljøansvarlig utsettes til neste elevrådsmøte. 

Rettighets- og undervisningsansvarlig 

Elevrådsleder presenterer vervet og hva det innebærer. Sarosh Rafi er valgt på akklamasjon 

Informasjonsansvarlig 

Tidligere innehaver av vervet presenterer vervet og hva det innebærer. Valg av 

informasjonsansvarlig utsettes til neste elevrådsmøte. 

Økonomiansvarlig 

Tidligere økonomiansvarlig presenterer vervet og hva det innebærer. 

Sissi Yang er valg ved akklamasjon.  

Sekretær 1 

Sekretær 2 

Tidligere innehaver av vervet presenterer vervene. 

Valg av sekretærer utsettes til neste elevrådsmøte. 

 

Eventuelt 

Møtekritikk 

- Informasjon om valget bør komme tidligere, og det bør kommuniseres bedre hvorfor folk 

bør stille og hvorfor det er viktig med elevrådsarbeid.  



 

 

 

 

 

 

 

 

- En person fra styret bør gå rundt i klassene og snakke mer om vervene før valg av 

elevrådsstyre. 

- Valget kan holdes i Aulaen. Man kan gå rundt i kantina og informere om at det er 

styrevalg.  

 

Vennlig hilsen, 

Norunn Krokeide 

Elevrådssekretær ved Oslo Katedralskole 2018 

sekretar2@elevradet.no 

46639495 


