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Referat – Elevrådsstyremøte, uke 9 

Dato: Mandag 26.02 2018 

Sted: Rektorrommet, Oslo Katedral skole 

 

11.45 – 12.22 

 

Oppmøte: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saksliste: 

1. Konstituering 

2. Årsmøte 

3. Møte med ledelsen 

4. Elevrådsmøte 

5. Eventuelt 

 

Sak 1: Årsmøte 

Referent: Lene Xu 1STA 

Ordstyrer: Eline Wager 2STA 

Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen. 
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Skolering av elevrådet: 

- Eline Wager har sendt en mail til Melinda Jørgensen, som ønsker å komme på 

årsmøtet der hun informerer om skolering. Hun skal snakke i omtrent en halvtime.  

Årsmøte kommer til å være fredag 9.mars. Møtestart: 08.30 og vil vare utover skoledagen. (I 

fjor varte årsmøte til omtrent kvart over to.) 

Forslag til hva vi ønsker vi skoleringen skal inneholde: 

o Motivasjon til elevrådet 

o Informasjon om hva elevrådet burde gjøre 

o Hva elevrådet har ansvar for og ikke ansvar for 

Lokalet til årsmøte er fortsatt usikkert. Verste tilfelle for årsmøtet er i Aulaen på skolen.  

Fram til 9. mars må vi finne lokalet til årsmøtet. Lokalet bør helst være relativt billig å låne og 

må ha plass til mange deltakere. Det kommer til å være omtrent 50 deltakere på dette møtet. 

Alternativer: 

- Eldorado 

- Fredshuset  

- Hotell 

- Samfunnshus Vest 

- m.m. 

Bestiller helst mat utenfra. 

Gjennomgang tar veldig lang tid, derfor bør sekretærene skrive inn på forhånd.  

Styret foreslår å sette inn en forberedende komite til årsmøtet som har ansvar for 

redaksjonelle endringer i grunndokumentene, eks. rette skrivefeil.  

 

Sak 2: Møte med ledelsen 

Elevrådsstyret må finne ut hvem kontaktpersonen vår i ledelsen er, eksempler på 

kontaktpersoner er rektor Eva, Bjøro eller andre. 

Budsjettet på hvor mye skolen betaler for lokal og mat er ikke fastslått. Derfor skal Eline 

Wager holde et møte med rektor Eva Blomfelt i morgen (tirsdag 27.02). 

 

Sak 3: Elevrådsmøte 

Saker til neste elevrådsmøte: 

- Årsmøte 

- Valg av forberedende komite 

- Eventuelt snakke om medlemskap for Oslo Katedral skole i EO 
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Sak 4: Eventuelt 

Forslag til et nytt elevlag: «Katta nyheter». Dette elevlaget kan være en gruppe med elever 

som informerer/lager et kort nyhetsinnslag på skjermene en gang i uka. Elever kan informere 

en gang i uka om de mest aktuelle nyhetene relatert til, eks. sladder, politikk som foregår på 

skolen, hva som skal diskuteres i elevrådet m.m. 

 

 

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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