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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 10 

Dato: Tirsdag 06.03 2018 

Sted: Rektorrommet, Oslo Katedral skole 

 

11.40 – 12.25 

 

Oppmøte: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Presentasjon 

3. Årsmøte 

4. Psykisk helse uke 

5. Påskeegg jakt 

6. Språkreiser 

7. Toaletter 

8. Helsesøster 

9. Høyttalere 

10. Prøveplan 

11. Eventuelt 

X Leder 

 Nestleder 

X Miljøansvarlig 

X Informasjonsansvarlig 

X Økonomiansvarlig 

 

 

Rettighetsansvarlig 

X Sekretær 1 

X Sekretær 2 
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Sak 1: Konstituering 

Referent: Lene Xu 1STA og Ingrid Kristine Storesletten 2STC 

Ordstyrer: Eline Wager 2STA 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 

 

Sak 2: Presentasjon 

Rektor Eva Blomfeldt, assisterende rektor Kerstin Dyblie Erdal og styremedlemmer 

presenterer seg selv. 

 

Sak 2: Årsmøte 

Eline Wager informerer om at alle klassene må være representert på årsmøte, og derfor burde 

tillitsvalgte, vara m.m. melde seg på så raskt som mulig. Rektor Eva Blomfelt kommer på 

møtet ca. kl. 10.30. Hun kommer til snakke om blant annet elevevaluering, elevundersøkelser 

og karakterresultater. 

 

Sak 3: Psykisk helse uke 

Skolemiljøutvalget var tidligere ansvarlig for psykisk helse uke. I år ønsker vi at elevrådet 

skal ha ansvaret for uka. Elevrådet kan søke midler fra Verdensorganisasjonen for psykisk 

helse. Psykologiklassene burde også involveres. 

 

Sak 4: Påskeegg jakt 

Det ligger mange påskeegg i elevrådsboden som kan brukes i år. Elevrådet har tenkt til å 

arrangere «påskeegg jakt» siste fredagen før påskeferien. Tillatelse innvilget av Eva 

Blomfeldt, under forutsetningen at påskeeggene ikke skal gjemmes i kjelleren. Embla 

Kjellervold og Sarosh har overordnet ansvar. 

 

Sak 5: Språkreiser 

Tilbakemelding fra elevene er at språkreisene strider mot prinsippet av gratis skolegang. Ny 

ordning ønskes. Rektor meddeler at dette har blitt svært omdiskutert, fordi skolen ikke kan gi 

økonomisk støtte til hver enkelt elev. Derfor legger ledelsen ansvaret over på de individuelle 

klassene for å samle inn penger ved hjelp av dugnadene og så videre. Forslag fremmet for å 

informere om reisen (og innsamling) fra 1. vgs. Notert av ledelsen. 

I tillegg diskusjon rundt å ta bort språkreiser. Eventuelt avstemning blant elevene. 

 

Sak 6: Toaletter 

Problemer med låser på to dører på jentetoalettene. Ønsker å ha papirbeholder i 4. etasje for å 

erstatte luft-tørkerne. 
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Sak 7: Helsesøster 

Skolen har foreløpig ingen helsesøstre. Assisterende rektor har kontaktet bydelshelsestasjon 

(?). Tilbakemelding fra ledelse: elevrådet burde sende inn klage til bydelsoverlegen for å få 

vikar for helsesøster, med juridisk grunnlag.  

 

Sak 8: Høyttalere 

Går ikke an å koble til høyttalere siden de lager lyd, eks. fysikkrommet. Ønsker at Kaleem 

skal undersøke dem. Rektor ønsker en oversikt over hvilket rom det er susing.  

 

Sak 9: Prøveplan 

Rektor ønsker innspill fra elever/elevrådet om hva som fungerer med prøveplanen slik at 

ledelsen kan jobbe med det fra påsken og ut. 

 

Eventuelt 

 

Hærverk 

Kostnadene for hærverk er på 46 875 kroner. Elevrådet ønsker å involvere elevene og 

informere ytterligere. Ledelsen informerer om at hærverket har påvirket tilliten til elevene. 

Dersom denne oppførselen ikke endres, vil det bli konsekvenser. Forslag fremmet fra 

stiftelsen, at dersom elevene endrer sin oppførsel, vil de vurdere å doble bonusen (slik at 

elevrådet får bonus på 50 000, minus hærverk ganger to.) Elevene burde føle et 

eierskapsforhold til eiendelene på skolen.  

 

Formidling 

Klassens time bør brukes mer aktivt, for å informere elevene. 

 

Operasjon Dagsverk 

OD-sentralen ønsker tilbakemeldinger på OD-dagen i fjor fra elever fra skolen. 

Elevlagsrom 

Det tidligere elevlagsrommet kan dessverre ikke brukes til elevlag lenger. Wergelandsrommet  

kan eventuelt brukes. 
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Med vennlig hilsen 

Elevrådet ved OKS ‘18 

 

Lene Xu 1STA  

lene1412@osloskolen.no 

sekretar2@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 

 

Ingrid Kristine Storesletten 2STC 

ingrid2307@osloskolen.no 

sekretar1@elevradet.no 

http://elevradet.no/ 
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