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Sekretær 1

X

Sekretær 2

Saksliste:
1. Konstituering
2. Nytt styre skal velges
3. Orientering om elevundersøkelsen
4. Nye retningslinjer for vurderingssituasjoner
5. Dagens sosiale miljø på skolen

Sak 1: Konstituering
Referent: Norunn Krokeide 3STA
Ordstyrer: Eline Wager 2STA
Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Nytt styre skal velges
Snart blir det valgt et nytt styre i elevrådet og det gamle elevrådsstyret får attester. Valget
finner sted i festsalen på torsdag. Haider og Eline skal gå rundt og orientere om styrevalget
tirsdag 9.1.18, i fellesfagtimene. Vi lager et ark med informasjon om de ulike vervene,
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skrevet av vervinnehavere fra avtroppende styre, som brukes til å informere elever om
vervene.

Sak 3: Orientering om elevundersøkelsen
Assisterende rektor orienterer om resultater fra elevundersøkelsen og de punktene som er noe
dårligere enn andre. Et punkt om at elevene er med på å bestemme hva som blir vektlagt i
vurderingen er noe lavere, men det kan være flere grunner til det, som at kompetansemålene
er svært klare i realfag. Dette er nok ikke et stort problem.

Sak 4: Nye retningslinjer for vurderingssituasjoner
I høst var det mange klager på ordningen med 1 fellesfagsuke og 2 programfagsuker med
vurderingssituasjoner, da det var tungt for mange elever som hadde mange realfag. Dette
gjelder spesielt 2. klasse. Retningslinjene må evalueres ordentlig, men vi fortsetter med
dagens ordning frem til sommeren.

Sak 5: Dagens sosiale miljø på skolen
Sosialt sett er veldig mye bra, men det er likevel viktig at elever blir oppfordret til å inkludere
alle. Det kan være vanskelig å komme inn i det sosiale miljøet når man starter i 2. eller 3.
klasse. Samarbeidslæring kan være en metode for å integrere elever i miljøet, men det virker
ikke alltid. Styret kan snakke med elevrådet, og oppfordre dem til å gjøre en innsats for å
inkludere alle.

Sak 4: Eventuelt
-

Klasse 1STA har ikke fått kildesortering enda.

-

Innspill til de siste ukene før sommerferien

-

Man bør ikke ha vurderingssitusjoner under Lucia-markering

-

Psykologi-klassene kan inkluderes i arrangeringen av Psykisk helseuke

-

Foredrag om samfunnsaktuelle temaer kan være et prosjekt for fremtiden

-

Vi trenger stæsj til Åpen dag

-

Mer variasjon i timene i 1.klasse

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘18
Norunn Krokeide 3STA

norunn1908@osloskolen.no
sekretar2@elevradet.no
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