
 

 

Referat – Årsmøte, uke 10 
Dato: Fredag 09. Mars 2018 

Sted: Scandic Hotel, St. Olavs plass 
  
Oppmøte: 
B –Tillitsvalgt og vara til stede 
T – Kun tillitsvalgt til stede 
V – Kun vara til stede 
 

Klasse 1 2 3 

STA T  V V  

STB B  V T 

STC B T B  

STD B B (forlot 10.13) V 

STE B B T 

STF  V  B 

STG  V B 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Møtekonstituering 

Sak 2: Framlegging av årsrapport 

Sak 3: Redegjørelse fra forberedende komite 

Sak 4: Behandling og votering av vedtekter 
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Sak 5: Valg av kontrollkomite 

Sak 6: Godkjenning av regnskap for 17/18 

Sak 7: Behandling av budsjett for 18/19 

Sak 8: Hilsning fra rektor 

Sak 9: Skolering av elevrådet 

Sak 10: Behandling og votering av arbeidsprogram 

  

 

  

Sak 1: Møtekonsitiuering 

Styret innstiller: 

Referenter: Lene Xu 1A og Embla Kjellevold-Skallerud 1E 

Ordstyrer: Mathilde Verne 

Elevrådet godkjenner innstillingen. 

 

Elevrådet godkjenner innkallingen. 
 
Gjester Ida Østmo 2E, Arial 2F, Ragnar Wien 3F og Daniel Norum 3F får innvilget tale- og 
forslagsrett.  
 

Sak 2: Framlegging av årsrapport 

Eline Wager legger fram årsrapport, og informerer om hva elevrådet har gjort det siste året. 

Dette var blant annet: 

 

Arbeid med å få opp søkertall  

Bistandsprosjekt: Operasjon Dagsverk 

Avholdt enkel elevrådsskolering ved skoleårets start 

Vi har fått pantedunker 

Ny mal for pengesøknader 

 

 

 

 

2 av 32 



 

Sak 3: Redegjørelse fra forberedende komite 

Milly Garde og Elise Bjerde informerer om deres arbeid i komiteen. Forberedende komite har 

gjort noen grammatiske endringer, ellers er det ikke mange endringer gjort. 

  

Sak 4: Behandling og votering av vedtekter 

Mathilde Verne informerer om endringsforslagene til vedtektene. Deltakerne leser gjennom 

vedtektene. 

Innslag: 

- Debatt om det burde være en kontrollkomite. I fjor hadde skolen en inaktiv 

kontrollkomite. 

- Debatt om mistillitsforslag  
- Debatt om uravstemning 

 
Ordforklaringer: 

·Vedtatt: Forslaget blir vedtatt og punktet blir strøket/endret/lagt til. 

·Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir uendret. 

·Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil (grammatikkfeil, 

tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret. Styret har mandat til å vedta 

redaksjonelle endringer uavhengig av årsmøtet. 

 
 

Før Etter For Mot Avh. 

I starten av dokumentet Legge inn innholdsfortegnelse 
 
Forslagsstiller: Milly Garde 
 
Begrunnelse: Praktisk til å 
skaffe overblikk over 
vedtektene  
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 1. Formål og drift 
 
1.1 Elevrådet skal være elevene 
ved Oslo katedralskoles høyeste 
demokratiske organ mellom hvert 
allmøte. Elevrådets hensikt er å 
fremme og ivareta elevenes 
interesser.  
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1.2. Elevrådet drøfter saker som 
fremlegges av elevene, 
lærerorganisasjonene, rektor, 
Stiftelsen Oslo Katedralskole, 
driftsstyret eller andre. Elevrådet 
kan selv ta opp og legge frem 
saker for rektor og driftsstyret som 
de mener er av interesse for alle 
elevene.  
 

    

1.3 Elevrådet er partipolitisk 
uavhengig.  

    

1.4 Elevrådet forvalter elevrådets 
økonomiske midler, som skal 
benyttes til bl.a. å drifte elevrådet, 
elevrådsarbeid og støtte til 
elevengasjement ved Oslo 
katedralskole.  
 

    

§ 2. Definisjoner 
 
2.1. Vedtektene er elevrådets 
grunndokument. Alle dokumenter 
må være i samsvar med 
vedtektene.  
 

    

2.2. Disse vedtektene menes med: 
- Simpelt flertall: Et flertall 

der alternativet som får 
flest stemmer blir vedtatt. 

- Alminnelig flertall: Et 
flertall der alternativet som 
får over halvparten av de 
avgitte stemmene blir 
vedtatt. 

- Absolutt flertall: Et flertall 
der alternativet som får 
over halvparten av de 
stemmeberittigedes 
stemmer blir vedtatt. 

- Passiv stemmegivning: 
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- Stemmegivning med 
muntlig bekreftelse. 

 

§ 3. Elevrådsstyret 
 

3.1. Styret forbereder saker for 
elevrådet, behandler post og 
fungerer som elevrådets 
administrative organ mellom 
elevrådsmøtene. Haste- og 
småsaker kan behandles av 
elevrådsstyret direkte, såfremt 
elevrådet blir informert om 
saksgangen i ettertid.  
 

    

3.2. Elevrådsstyret består av leder, 
nestleder, to sekretærer, miljø-, 
rettighets- og undervisnings-, 
informasjons- og 
økonomiansvarlig. 
 
3.3. Elevrådsstyret har tale-, 
forslags-, møte- og stemmerett på 
elevrådsstyremøtene. 
Styremedlemmene innehar vervet i 
ett år. 

"Styremedlemmene innehar 
vervet i ett år" bør flyttes opp 
til 3.2. 
 
Forslagsstiller: Embla 
Kjellevold-Skallerud 
 
Begrunnelse: Det er hakkete å 
lese når setningen står i 3.3, 
særlig fordi den har mer å gjøre 
i forbindelse med 3.2 
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3.4. Elevenes representanter og 
vararepresentanter i Driftsstyret 
har tale-, forslags- og møterett på 
elevrådsstyremøtene.  
 

    

3.5. Elevrådsstyret skal koordinere 
elevrådets virksomheter med andre 
organer på skolen. 
 

    

3.6. Ingen i elevrådsstyret 
kan ha to styreverv eller 
være 
tillitsvalgt/vararepresentant 
for klassen sin samtidig. 
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3.7. Ved langvarig sykdom eller 
andre personlige årsaker, kan 
elevrådet velge en stedfortreder 
for det aktuelle styremedlemmet 
i en periode på seks uker. Varer 
sykdommen/årsaken til fraværet 
til styremedlemmet mer enn seks 
uker, må det gjennomføres nytt 
valg av stedfortreder ved 
alminnelig flertall. Hvis leder 
havner i samme situasjon, tar 
nestleder over, og en ny 
nestleder velges av elevrådet ved 
alminnelig flertall. 

    

§ 4. Uravstemning 
 
4.1. Elevrådet skal innkalle til 
uravstemning når ⅕ av skolens 
elever ønsker det. Uravstemningen 
vedtas enten ved simpelt flertall i 
elevrådet, eller ved at 
uravstemningen er vedtektsfestet. 

Endre til: Elevrådet skal 
innkalle til uravstemning når 
1/5 av skolens elever ønsker 
det eller uravstemningen er 
vedtektsfestet. 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Det nåværende 
punktet skaper forvirring, og 
det er kun i disse situasjonene 
elevrådet burde gjøre noe så 
omfattende som å innkalle til 
en uravstemning. 
 
 
Endre til "Elevrådet skal  
innkalle til uravstemning når 
1/5 av skolens elever ønsker 
det, eller ved at 
uravstemningen er 
vedtektsfestet. Elevrådet kan 
innkalle til uravstemning ved 
alminnelig flertall i elevrådet." 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Punktet er 
opprinnelig uklart, og jeg 
ønsker å endre innholdet for å 
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kunne avholde uravstemninger 
dersom elevrådet ønsker det. 

4.2. Elevrådet skal i forkant av en 
uravstemning legge til rette for at 
elevene skal kunne debattere over 
temaet som det skal stemmes over. 
 

    

4.3. Elevrådet er bundet av vedtak 
fattet ved uravstemning når mer 
enn halvparten av skolens elever er 
til stede og avgir stemme. 

Stryke "er til stede og" 
 
Forslagsstiller: Matilde Verne 
 
Begrunnelse: Vi har mulighet 
til å avholde elektroniske 
avstemninger via It’s learning, 
og da trenger ikke elevene å 
møte opp et spesielt sted. 

 12  0  8 

4.4 Elevrådsstyret skal koordinere 
elevrådets virksomheter med andre 
organer på skolen 

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Punkt 4.4 er 
identisk med punkt 3.5, og 
hører ikke hjemme under 
kapitlet "Uravstemning" 

 19  0  1 

4.5 Ingen i elevrådsstyret kan ha to 
styreverv samtidig eller være 
representant/ vararepresentant for 
klassen sin. 

Stryke hele punktet. 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Hører ikke 
hjemme i dette kapitlet, og er 
ivaretatt i punkt 3.6 

13 2 5 

4.6 Mistillitsforslag mot et 
styremedlem (med unntak av leder 
og nestleder) skal vedtas ved 
alminnelig flertall av elevrådet og 
stemmegivningen skal foregå 
skriftlig ved et ordinært 
elevrådsmøte.  

Stryke punktet fordi det 
ivaretas i kapittel 12. 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Det hører ikke 
hjemme under "Uravstemning" 

 12  1  7 
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4.7 Det skal innkalles til allmøte 
dersom det blir stilt 
mistillitsforslag mot leder og/eller 
nestleder 

Stryke punktet fordi det 
ivaretas i kapittel 12 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Fordi punktet 
ikke hører hjemme under 
"Uravstemning" 

9 3 8 

§ 5. Elevrådsmøtene 
 
5.1. Elevrådet møter når leder, 
styret eller 1/3 av klassene 
innkaller til det. Alle elever ved 
Oslo katedralskole har møte-, tale- 
og forslagsrett på elevrådsmøtene. 
 

Endre fra "eller 1/3 av 
klassene" til "eller 1/3 av de 
tillitsvalgte" 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Fordi punktet kan 
fremstå som uklart 

14 0 6 

5.2. Elevrådsstyret har tale-, 
forslags- og møterett på 
elevrådsstyremøtene. 
Elevrådsleder har stemmerett på 
vegne av hele styret. 
Styremedlemmene innehar vervet i 
ett år. Elevrådsleder stemmer på 
vegne av elevrådsstyret og har 
dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
Om tillitsvalgt fra en klasse ikke er 
til stede på elevrådsmøtet, får 
vararepresentanten fra samme 
klasse automatisk stemmerett. 
Elevrådsnestleder får på samme 
måte stemmerett om elevrådsleder 
ikke er til stede.  
 

Endre punkt 5.2 til 
"Elevrådsstyret har tale-, 
forslags- og møterett på 
elevrådsstyremøtene. 
Elevrådsleder har stemmerett 
på vegne av hele styret, og har 
dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. Dersom 
elevrådsleder ikke er til stede, 
overtar nestleder 
stemmeretten." 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Fordi den 
opprinnelige oppdelingen var 
ulogisk. 

   

5.3. Om både den tillitsvalgte og 
vararepresentanten fra en klasse 
melder forfall, kan de overdra 
stemmeretten til en annen elev i 
klassen. Denne eleven kan ikke 
inneha et verv i elevrådsstyret 

Endre punkt 5.3 til "Dersom 
tillitsvalgt fra en klasse ikke er 
til stede på elevrådsmøtet, får 
vararepresentanten fra samme 
klasse automatisk stemmerett. 
Dersom både den tillitsvalgte 
og vararepresentanten fra en 
klasse melder forfall, kan de 
overdra stemmeretten til en 
annen elev i klassen. Denne 

   

8 av 32 



 

eleven kan ikke inneha et verv 
i elevrådsstyret." 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Fordi den 
opprinnelige oppdelingen var 
ulogisk.  

5.4. Elevrådet kan vedta at saker 
først skal behandles i klassene, og 
deretter videreføres til elevrådet. 
 

    

5.5. Elevrådet fatter vedtak i saker 
gjennom avstemning. Saker uten 
motstridende forslag, blir avgjort 
med alminnelig flertall og passiv 
stemmegivning. I saker med 
motstridende forslag, blir det mest 
og minst ytterliggående forslaget 
satt opp mot hverandre og avgjort 
ved alminnelig flertall, slik at 
forslaget som taper, har falt. 
 

Stryke "som taper" med "med 
færrest stemmer" 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: "Taper" høres ut 
som om det er en konkurranse 

15 2 3 

5.6. Elevrådet er kun 
vedtaksdyktig når halvparten eller 
flere av de stemmeberettigede er til 
stede. Dette gjelder på alle typer 
møter. 
 

    

§ 6. Årsmøte 
 
6.1 Årsmøtet, eller 
vintersymposiet, avholdes senest 
seks uker etter at nytt elevrådsstyre 
er valgt. På årsmøtet har 
elevrådsstyret, tillitsvalgte, 
vararepresentanter, avtroppende 
elevrådsstyre og 
driftsstyrerepresentanter møte-, 
tale- og forslagsrett. De 
tillitsvalgte og elevrådsleder, på 
vegne av elevrådsstyret, har 
stemmerett. Årsmøtet kan åpne for 

Stryke "eller vintersymposiet" 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Unødvendig navn 
på årsmøtet 

13 2 5 
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at andre òg har møte-, tale- og 
forslagsrett 

6.2. På årsmøtet skal elevrådet 
vedta vedtekter, 
arbeidsprogram og budsjett, 
godkjenne regnskap og skolere 
Elevrådet. 
 

    

6.3. Det skal innkalles til årsmøte 
senest to uker før det avholdes. 
Referatet fra møtet skal publiseres 
på nettsiden senest tre uker etter at 
møtet er avsluttet. 
 

    

6.4. I forkant av årsmøtet skal det 
nedsettes en forberedende komite 
som skal arbeide med 
grunndokumentene som skal 
vedtas. Den forberedende 
komiteen skal komme med forslag 
til grunndokumentene hvis dette 
anses som nødvendig. 

    

6.5. På årsmøtet skal elevrådsstyret 
redegjøre for den økonomiske og 
politiske situasjonen i elevrådet. 
 

    

6.6. Ved starten av året skal 
elevrådsstyret arrangere 
elevrådsskolering for alle de nye 
representantene. 
 

    

§ 7. Grunndokumenter 
 
7.1. Elevrådets grunndokumenter 
består av arbeidsprogram, 
vedtekter og budsjett. 

    

7.2. Ved særlige behov kan 
vedtekter endres i et 
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ekstraordinært årsmøte, hvor 
vanlige retningslinjer for 
årsmøter er gjeldende. 
 

7.3. Det må ved vedtak av 
vedtekter være 2/3 flertall, der bare 
stemmene for og mot teller. I 
tillegg må halvparten eller flere av 
de stemmeberettigede være for 
forslaget. 

    

7.4. Arbeidsprogram og budsjett 
vedtas med absolutt flertall. 

    

7.5. Vedtektene trer i kraft ved 
avslutningen av møtet de ble 
vedtatt på. Vedtekter kan bli 
vedtatt med umiddelbar virkning 
om årsmøtet ønsker det. 
Vedtektsendringer som omfatter 
sammensetningen i elevrådet eller 
elevrådsstyret, trer i kraft ved 
starten av neste semester. 

    

7.6. Dokumentet med endrede 
vedtekter skal offentliggjøres 
senest én uke etter endring. Dette 
skal offentliggjøres på 
hjemmesiden og sendes ut på mail 
til elevrådsrepresentantene. 
 

    

§ 8. Kontrollkomite Stryke hele kapitlet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Fordi KK er et 
unødvendig og overbyråkratisk 
ledd 

11 4 5 

8.1. Kontrollkomitéen skal sørge 
for at elevrådet følger egne 
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grunndokumenter. 
 

8.2. Kontrollkomitéen består av 
enten tre (3) eller fem (5) 
medlemmer. Blant disse skal én 
være valgt til å være leder. 
 

    

8.3. Kontrollkomitéen skal delta på 
alle elevrådets møter og gå 
gjennom elevrådets arbeid. 
 

    

§ 9. Valg 
 
9.1. De tillitsvalgte og 
vararepresentantene velges ved 
demokratisk avstemning i hver 
enkelt klasse når 2/3 av klassens 
elever er til stede ved en avtalt 
tid. Valget vinnes med simpelt 
flertall. På begynnelsen av 
skoleåret må dette skje innen en 
frist satt av elevrådsstyret. 
Dersom det kun er én kandidat 
som stiller, vinner kandidaten på 
akklamasjon og videre valg 
gjennomføres for å velge en 
vararepresentant. 
 

    

12 av 32 



 

9.2. Elevene velger 
elevrådsleder og nestleder ved 
uravstemning i desember. Alle 
elever ved skolen kan stille. 
De som stiller, kan få vite 
stemmefordelingen i etterkant 
av valget. Tiden mellom 
styrevalget i januar og 
årsmøtet fungerer som en 
overlappingsperiode mellom 
det gamle og det nye styret. I 
overlappingsperioden bør både 
avtroppende og påtroppende 
styre komme på styremøtene. 

    

9.3. Ved personvalg av 
styremedlemmer må en 
kandidat få absolutt flertall for 
å vinne valget. Er det mer enn 
to kandidater ved hvert av disse 
valgene, skal prioritert 
stemmegivning benyttes. 
 

    

9.4. Ved stemmelikhet i 
personvalg skal det holdes 
omvalg. Hvis det på ny blir 
stemmelikhet har 
elevrådsleder 
dobbeltstemme. 
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9.5. Elevrådet velger en sekretær 
ved skoleårets start. Den andre 
sekretæren, samt miljø-, 
rettighets- og undervisnings, 
informasjons- og 
økonomiansvarlig, velges etter 
jul. Hvis det er nødvendig for at 
valgprosessen skal bli god nok, 
skal det settes av to elevrådsmøter 
til valg av styre. En god 
valgprosess kjennetegnes ved at 
det er satt av tid til at hver av 
kandidatene holder en valgtale på 
et antall minutter satt av det 
avtroppende elevrådsstyret, at det 
er satt av tid til spørsmålsstilling 
til kandidatene, og at det foregår 
skriftlig stemmegivning. 

    

9.6. Elevrådsstyret kan innstille til 
valg av komiteer nedsatt av 
elevrådet. 
 

    

9.7. En uravstemning skal 
avholdes ved valg av 
bistandsprosjekt i henhold til § 4. 
Valget avholdes etter utløpt 
kontrakt for forrige prosjekt. 
Kontrakten må fornyes ved 
uravstemning minst hvert tredje år, 
dersom kontraktsperioden er 
lengre. 

    

9.8. Ved personvalg skal det 
avholdes skriftlig og hemmelig 
valg. 
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§ 10. Den tillitsvalgte Flytte hele paragrafen lengre 
opp, til under § 3 
 
Forslagsstiller: Embla 
Kjellervold.Skallerud 
 
Begrunnelse: Den tillitsvalgte 
er grunnstenen for at Elevrådet 
skal fungere, og paragrafen bør 
derfor komme høyere opp i 
vedtektene, da den nåværende 
plassen gjør at paragrafen kan 
virke mindre viktig.  

11 0 9 

10.1. Den tillitsvalgte skal bringe 
informasjon mellom elevrådet og 
klassen, og ta opp saker i elevrådet 
fra klassen. Når saker har blitt 
behandlet i klassene, er de 
tillitsvalgte bundet av klassenes 
mening. 
 

    

10.2. Hvis en tillitsvalgt ikke 
utfører oppgavene sine på en 
tilfredsstillende måte og/eller har 
en upassende oppførsel, kan 
elevrådet, etter skriftlig advarsel, 
be den aktuelle klassen om å velge 
en ny tillitsvalgt. Dette gjelder 
også dersom oppmøtet til en 
tillitsvalgt er for lavt. 
 

    

10.3. Klassen kan til enhver tid 
velge ny tillitsvalg eller 
vararepresentant. Dersom en klasse 
velger en ny tillitsvalgt, må 
klassens vararepresentant gi 
beskjed til elevrådsstyret. 
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10.4. Den tillitsvalgte har ansvaret 
for å avholde og lede klassens 
time. 
 
10.5. Dersom tillitsvalgte ikke er 
til stede, er vara å regne som 
tillitsvalgt i denne tiden 
 

Slå 10.4 og 10.5 sammen. 
 
Forslagsstiller: Embla 
Kjellevold-Skallerud 
 
Begrunnelse: Det er 
unødvendig med to 
selvstendige paragrafer her, for 
punktene er veldig like og 
oppsummerer hverandre. 
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10.6. Hvis fraværet til en 
tillitsvalgt overstiger tre 
elevrådsmøter på rad, og klassen 
ikke blir representert av 
vararepresentanten på disse 
møtene, skal vedkommende få 
varsel. 

    

§ 11. Representasjon 
 
11.1. I Driftsstyret skal det sitte to 
elevrepresentanter, med tre 
rangerte vararepresentanter. Det 
skal, så langt det lar seg gjøre, 
sørges for at den 1. og 2. 
vararepresentanten går i 
andreklasse og den 3. 
vararepresentanten i førsteklasse. 
Representantene velges ved 
skoleårets begynnelse. 
 

    

11.2. Elevrådet velger en 
representant til Oslo 
katedralskoles venner ved 
skoleårets begynnelse. 
Representanten må være fra 
Elevrådet. 
 

    

11.3. Elevenes representanter i 
Driftsstyret, Stiftelsesstyret og 
Oslo katedralskoles venner har 
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ansvar for at aktuelle saker fra 
disse organene tas opp i 
elevrådet. 
 

11.4. Elevenes representanter i 
Driftsstyret, Stiftelsesstyret og 
Oslo katedralskoles venner har 
ansvar for at aktuelle saker fra 
disse organene tas opp i elevrådet. 

Redaksjonell endring: Stryke 
stiftelsesstyret 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Elevrådet har 
ikke representant i 
Stiftelsesstyret 

      

§ 12. Mistillitsforslag 
 
12.1. Hvis et styremedlem ikke 
utfører oppgavene sine på en 
tilfredsstillende måte og/eller har 
en upassende oppførsel, kan 
elevrådsstyret, eller minst tre 
representanter stille til 
mistillitsforslag.  
 
 

Endre fra "tre representanter 
(tillitsvalgte)" til "fem 
tillitsvalgte" 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: "Tillitsvalgte" for 
klarhet, og "fem" fordi tre er 
svært lite 

 1 17 2 

12.2. Mistillitsforslag mot et 
styremedlem (med unntak av 
leder og nestleder) skal vedtas 
ved alminnelig flertall av 
elevrådet og stemmegivningen 
skal foregå skriftlig ved et 
ordinært elevrådsmøte. 

    

12.3. Før et mistillitsforslag skal 
det utredes en skriftlig advarsel der 
den som blir stilt til 
mistillitsforslag og 
elevrådsleder/nestleder skriver 
under. 
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12.4. Mistillitsforslag mot leder 
og/eller nestleder av elevrådet skal 
foregå ved skriftlig stemmegivning 
på et allmøte. Dersom forslaget 
trer i kraft skal det i løpet av en 
måned innkalles til nytt allmøte 
hvor det skal foregå nytt valg av 
leder/nestleder. 
 
 

    

§ 13. Annet 
 
13.1. Elevene skal minst hvert 
tredje skoleår få mulighet til å 
velge om skolen kollektivt skal 
være medlem av 
Elevorganisasjonen. 

Legge til: Dette avgjøres ved 
uravstemning i henhold til §4. 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: For å gjøre det 
tydeligere og enklere å forstå. 

 10  0  10 

13.2. Elevrådet skal 
godkjenne overføring av 
større pengesummer i forkant 
av arrangementene der 
pengene brukes. 
 

    

13.3. Elevrådsstyret kan bruke 
inntil 500 kr fire ganger per år 
uten at pengesummer trenger 
å bli godkjent på et 
elevrådsmøte i forkant. For 
summer under 100 kr gjelder 
ikke denne begrensningen. 
Ved begge tilfeller må 
elevrådet informeres om 
pengebruken ved neste 
elevrådsmøte. 
 

    

13.4. Personer med 
styreverv skal kunne gå ut 
av klassens time om det er 
ønsket av klassen eller 
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personen med styreverv. 
 

13.5. Elevrådsstyret kan gjøre 
redaksjonelle endringer i 
vedtektene. 
 

    

Vedtektene for 2018  18  0  2 

  
 
Sak 5: Valg av kontrollkomite 
Ikke aktuelt, da det ble vedtatt å stryke kontrollkomiteen fra Vedtektene.  
 
Sak 6: Godkjenning av regnskap for 17/18 

Eline Wager forteller om budsjettet og regnskapet for 17/18. Fikk 10 000 kr mer penger enn 

det elevrådet trodde skulle få i 2017. 

Hva pengene har gått til: 

- Nettsiden til elevrådet. Forventede omkostninger var 12 000 kr, men brukte 804,25 kr. 

- Elevlagsutgifter 

Omtrent 8 000 kr igjen på kontoen. 

 

Økonomiansvarlig Einar informerer om inntektene i 2018. 0 kr i vårinntekt grunnet hærverk. 

Forventet å få 40 000 kr i høstinntekt hvis det ikke er hærverk. 

 

Eline Wager informerer om hærverkene på grunn av ønske fra deltaker. Det skapes debatt 

rundt åpning/lukking av skapdørene i guttegarderoben. Det må informeres grundigere til 

elevene at pengene til elevlagene forsvinner hvis hærverk utføres. Forslag: For neste år - 

representant fra Stiftelsen ved starten av skoleåret.  

- Ønskes at tillitsvalgte skal informere klassene om hærverkets konsekvenser. 

 
Regnskapet ble godkjent. 
 
 
Sak 7: Behandling av budsjett for 18/19 
 
Daniel Norum 3F : 
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- Ikke funksjonell styrkerom, låst spinningsrom, apparatene er dårlige og ikke mange 
måter å spille musikk på 

- Foreslår å bevilge 10 000 kr til styrkerommet istedenfor at disse pengene går til 
elevlagene.  

- For: 14, Mot: 3, Avh.: 3. Vedtatt å bevilge 10 000 kr. 
- Vedta budsjettet: For: 19, Avh. 1. Budsjettet er vedtatt. 

 
 
Sak 8: Hilsning fra rektor 

Eva Blomfeldt informerer om ny assisterende rektor: Kerstin Ærdal.  

Informerer om resultater fra elevundersøkelser, elevevaluering og noen eksamensresultater. 

Resultater fra Elevundersøkelsen: 

- Resultatene er omtrent som tidligere. “Støtte fra lærer”, “Mestring”, “Motivasjon”, 

“VFL”, og “Trivsel” er ganske likt som tidligere. Katta er bedre eller likt skoler det er 

rimelig å sammenlikne med. De fleste resultatene er fra 3.9 og oppover (5.0 maks). 

Resultater fra Elevevalueringen: 

- Nesten helt likt som før også. Av de Eva informerer om, er de fleste resultatene på 3 

og oppover (4.0 maks). 

Faglige resultater: Fleste eksamensresultatene ligger mellom karakterene 4 og 5.  

Andre resultater:  

- Fullført og bestått: 96 % 

- Elevfravær: 3,2 % 

- Trivsel: 95%. Rektor oppfordrer at de tillitsvalgte tar litt ansvar for de i klassen som 

ikke trives. 

- Ro og orden: 85% 

 

Debatt om hvorfor resultatene er slik: 

- Uoversiktlig plan i timene 

- Veldig generelle vurderingskriterier - vet ikke helt hva som kommer til prøven. Gi 

ordentlige vurderingskriterier. Rektor oppfordrer at tillitsvalgte snakker med lærere. 

- Lærer burde oppklare eventuelle misforståelser knyttet til spørsmålene før 

elevevalueringen. 

- elever ikke vil variere arbeidsmåtene i klassen 

- en del spørsmål blir misforstått  
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Deltakere stiller spørsmål til rektor og kommer med innspill og personlige opplevelser på 

skolen.  

Rektor informerer om konsekvensene av hærverk. 

 
 
Sak 9: Skolering av elevrådet 

Melinda Jørgensen informerer om skolering og workshop. 

Hun snakker om engasjement, der sakene er som følger: 

- En skole kan alltid bli bedre. Under en “speedprat” får hun elevene til å dele hva de 

mener om én ting som kan gjøres bedre. 

- Engasjement er ikke noe vi har, men noe vi får når vi står sammen og gjør hverandre 

gode.  

- Deltakerne får en liten gruppeoppgave der hensikten er å heie fram en idé. 

- Inneklima og plass - Melinda viser nettsiden “elevombud.no” med ressurser for elever 

og krav elever har i tillegg til hvordan man kan klage 

- Dette gjelder bla. frisk luft, stress 

Elever kommer med forslag til hvordan stress kan unngås på Katta. 

- Tilpasse innleveringer. 

- Lærerne må snakke sammen ang. vurderinger og prøvesituasjoner. 

- Ikke flere prøver på en dag/en uke enn det som er lov.  

- Ordentlige tilbakemeldinger, aktivt, når man ber om det. 
- Høre på elever med psykiske lidelser når de har dårlige dager, ta dette i hensyn for 

vurderinger. Vurdering uten karakter? 
- Oppmuntre lærerne til å bruke prøvekalenderne i større grad.  

 
 
Sak 10: Behandling og votering av arbeidsprogram 

- Mye debatt for og imot om Katta fortsatt skal ha språkreiser. Bryter med 

gratisprinsippet, men lærer mye dersom elever reiser til et fremmedspråklig land.  

- Også debatt om skolefrukt bør gjeninnføres eller ikke.  

- Elevene kom til konklusjon om at Melinda skal brukes for å informere elevene om 

deres rettigheter. Dessuten bør folk få mer informasjon om hvem hun er og hva hun 

gjør.  
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- Diskusjon om det skal være behandling av pengesøknader kun én gang per termin. 

Hastesøknader kan kunne være et unntak.  

 
Ordforklaringer: 

·Vedtatt: Forslaget blir vedtatt og punktet blir strøket/endret/lagt til. 

·Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir uendret. 

·Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil (grammatikkfeil, 

tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret. Styret har mandat til å vedta 

redaksjonelle endringer uavhengig av årsmøtet. 

 
 

Før Etter For Mot Avh. 

§ 1 Skolemiljø 
 
1.1. Elevrådet skal være elevene 
ved Oslo katedralskoles høyeste 
demokratiske organ mellom 
hvert allmøte. Elevrådets hensikt 
er å fremme og ivareta elevenes 
interesser.  

 

    

1.2. Elevrådet drøfter saker som 
fremlegges av elevene, 
lærerorganisasjonene, rektor, 
Stiftelsen Oslo Katedralskole, 
driftsstyret eller andre. Elevrådet 
kan selv ta opp og legge frem 
saker for rektor og driftsstyret 
som de mener er av interesse for 
alle elevene.  

 
 

    

1.3. Miljøansvarlig er elevrådets 
kontaktperson ved saker som 
omhandler fadderordningen, og 
har et overordnet ansvar for 
dette.  
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1.4 Elevrådet skal gjennomføre 
én (1) psykisk helsedag hver år.  

Endre til: Elevrådet skal bidra til 
gjennomføring av markering av 
Verdensdagen for psykisk helse, 
enten på selve dagen eller i løpet 
av uka Verdensdagen kommer i. 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Dette gir større 
fleksibilitet, og er i samsvar med 
hva skolen pleier og har tenkt til 
å gjøre. 

14 0 6 

1.6 Elevrådet skal jobbe for å få 
G-klassene bedre integrert i 
skolen og blant skolens elevlag, 
og samarbeide med lærerne og 
ledelsen om dette.  

    

1.7 Elevrådet skal jobbe for at 
alle skolens elevlag skal ha 
mulighet til å oppbevare ting og 
oppholde seg på skolens område 
også etter skoletid.  
 

    

1.9 Elevrådet skal arbeide for at 
alle elever i VG2 skal ha 
mulighet til å reise på tur, enten 
med språkklassen eller med de 
som ikke har fremmedspråk.  

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Ønsker debatt  

0 17 3 

1.10 Elevrådet skal opprette en 
komite som skal ha ansvar for at 
folk tar i bruk kildesorteringen 
på skolen. Miljøansvarlig har et 
særlig ansvar for å følge opp 
komiteen.  

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Unødvendig 

15 1 4 

23 av 32 



 

1.12 Elevrådet skal videreføre og 
utvikle arbeidet med salg av 
katta-produkter. 

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager og 
Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Er det nødvendig 
at elevrådet bruker ressurser på 
dette? Mener elevrådet at dette 
er en viktig prioritering? 

11 2 7 

1.13 Elevrådet skal arbeide for å 
videreføre kjøttfri-mandag i 
kantinen. 

    

1.14 Elevrådet skal jobbe for å 
gjeninnføre skolefrukten. 

Stryke punktet 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Skolefrukt er ikke 
realistisk å få til på skoleplan, 
men er heller noe som må 
gjennomføres på kommunalt 
eller nasjonalt plan. Det er 
unødvendig for Elevrådet på 
Katta å kaste bort tid på dette. 
 

17 0 3 

§2 Undervisning 
 
2.1 Elevrådet skal i samarbeid 
med ledelsen sørge for at elevene 
er fornøyde med undervisningen, 
føring av fravær og 
anmerkninger, bruk av Portalen 
og It’s Learning, vurdering og 
tilbakemelding.  
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2.2 Elevrådet skal arbeide for at 
alle skolens elever tilbys en 
valgfri oppsummeringsprøve i 
hvert fag ved slutten av begge 
semestre.  

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Vi har nok prøver. 
I flere fag finnes det allerede, og 
det er litt slemt å gi lærerne mer 
å rette. 

14 1 5 

2.3 Elevrådet skal jobbe for at 
det opprettes en felles prøveplan 
for alle fag i VG1.  

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Forstår ikke 
hensikten med at det skal gjøres 
for vg1 - ønsker debatt 

10 3 7 

2.4 Elevrådet skal arbeide for at 
skolens særegne fag; latin, 
italiensk, russisk, visuelle 
kunstfag, aktivitetslære og 
matematikk X som en del av 
skolens fagtilbud.  
 

    

2.5 Elevrådet skal sørge for at 
alle elever er informert om 
leksehjelpordningen, og at den 
blir opprettholdt. 
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§3 Rettigheter 
 
3.1 Elevrådet sørger for at ”Ukas 
rettighet” kommer ut på 
nettsiden og skjermene 
annenhver uke.  

Stryke hele punktet 
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Er dette en viktig 
del av elevrådet som vi ønsker å 
videreføre?  
 
Stryke hele punktet  
 
Forslagsstiller: Filip Roth 
 
Begrunnelse: Unødvendig fordi 
"Ukas rettighet" ligger under 4.1 
hvis vi endrer 3.1 til å betegne 
relevant rettighetsinformasjon. 

15 2 3 

3.2 Rettighetsansvarlig skal ha 
hovedansvar for å sende inn 
oppdaterte retningslinjer for 
undervisning hvert år.  

Endre til: Rettighetsansvarlig 
har hovedansvar for at 
retningslinjer for undervisning 
og vurderingssituasjoner er 
oppdaterte. 
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Det forrige 
punktet gir ikke mening. Hvor 
skal det sendes inn? 

18 0 2 

Nytt punkt under §3 Elevrådet skal jobbe for at alle 
elever får mulighet til å komme 
med innspill til retningslinjer for 
undervisning og/eller 
vurderingssituasjoner når disse 
utformes eller revideres.  
 
Forslagsstiller: Mathilde Verne 
 
Begrunnelse: Elevdemokrati <3 

18 0 2 
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§4 Informasjon 
 
4.1 Informasjonsansvarlig har 
ansvar for at all relevant 
informasjon når ut til elevene.  

    

4.2 Elevrådet skal oppdatere 
nettsiden fortløpende. På 
nettsiden skal elevene kunne 
finne grunndokumenter, 
referater, innkallinger og 
informasjon om aktuelle saker. 
 

    

4.3. Elevrådet skal jobbe for at 
det er en link til Elevrådets 
hjemmeside i Portalen eller 
skolens hjemmeside.  

    

4.4 Det skal finnes informasjon 
om Driftsstyret, 
Skolemiljøutvalget, Stiftelsen 
Oslo katedralskole og Oslo 
katedralskoles venneforening på 
elevrådets hjemmeside. 
 
  

    

4.5 Elevrådsstyret skal aktivt 
sørge for at elevene er klar over 
hva som står i 
grunndokumentene.  

    

4.6 Informasjonsansvarlig skal ta 
kontakt med representanter og 
varaer som er fraværende fra 
elevrådsaktiviteter over lengre 
tid.  

    

27 av 32 



 

4.7 Alle i styret skal skrive 
rapport om deres arbeid i 
perioden som skal være 
tilgjengelig for neste periodes 
styremedlemmer.  

    

4.8 Styret skal jobbe med å 
engasjere og informere klassene i 
forkant av valg av 
klasserepresentanter.  

    

4.9 Elevrådet skal jobbe for at 
infoskjermene viser informasjon 
på en mer effektiv måte og at 
informasjonen samsvarer med 
informasjonen i Portalen og på 
It’sLearning.  

    

§5 Organisatorisk  
 
5.1 Elevrådets skal etterstrebe å 
ha en ryddig og effektiv 
møtekultur.  
 
 

    

5.2 Styret skal i begynnelsen av 
skoleåret gå rundt til alle 
klassene og presentere seg og 
elevrådet.  
 

    

5.3 Elevrådet skal informere alle 
klasser om oppgavene til en 
klasserepresentant og en vara før 
klassen velger sine 
representanter på begynnelsen av 
første termin.  
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5.4 Elevrådet skal jobbe for fullt 
oppmøte på elevrådsmøtene  

    

5.5 Sekretærene skal sørge for at 
referatene legges ut på nettsiden 
senest tre dager etter at elevråds- 
eller styremøter fant sted. 
Informasjonsansvarlig skal sørge 
for at elevene og særlig de 
tillitsvalgte er klar over hvor 
referatene ligger.  
 
 

    

5.6 Elevrådsstyret skal skrive en 
årsrapport innen årsmøtet 
påfølgende år.  

    

5.7 Elevrådet skal arrangere ett 
årsmøte med behandling av 
vedtekter, arbeidsprogram, 
budsjett og valg av 
kontrollkomite. 
 
 

    

§6 Styret  
 
6.1  
a) Leder har ansvar for å kalle 
inn til møter i regi av elevrådet 
og booke møterom.  
b). Leder skal samarbeide med 
ledelsen og har ansvar for å 
delegere oppgaver til styret og 
sørge for at de blir 
fulgt/gjennomført.  

    

6.2 Miljøansvarlig skal sørge for 
å opprettholde et godt fysisk og 
sosialt skolemiljø på skolen, og 
ha et godt samarbeid med 
ledelsen i miljøsaker.  
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6.3 Sekretærene skal arbeide for 
en god struktur på referater fra 
Elevrådets møter og 
arrangementer slik at det er 
enkelt for alle skolens elever å få 
innsyn i elevrådsarbeidet. 

    

 6.4 Elevrådsstyret kan behandle 
hastesaker direkte, og skal 
informere elevrådet om det i 
ettertid.  
 

    

§7 Økonomi  
 
7.1 Økonomiansvarlig har ansvar 
for at Elevrådet ved Oslo 
Katedralskoles økonomiske 
rutiner blir skriftliggjort og 
oppdatert.  

    

7.2 Økonomiansvarlig har ansvar 
for at utbetalinger fra elevrådets 
driftskonto skjer i rimelig tid.. 
Alle utbetalinger må godkjennes 
av leder. 
 

    

7.3 Økonomiansvarlig er 
ansvarlig for at økonomien går 
opp og blir planlagt med 
realistisk grunnlag.  

    

7.4 Økonomiansvarlig skal følge 
opp elevlag som får innvilget 
støtte og sørge for at det blir 
brukt på det det er søkt til.  
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7.5 Elevlag kan søke om støtte 
fra elevrådet til konkrete 
arrangementer som fremmer et 
godt skolemiljø. Ubrukte penger 
av støtten må tilbakebetales til 
elevrådet når arrangementet er 
over.  

Endre til "til konkrete 
arrangementer eller generell 
drift av elevlaget"  
 
Forslagsstiller: Eline Wager 
 
Begrunnelse: Ønsker debatt - vil 
elevrådet at elevlag kun skal 
kunne søke pengestøtte til 
konkrete arrangementer, eller 
ønsker elevrådet at elevlag kan 
søke om økonomisk støtte som 
de kan bruke over et lengre 
tidsspenn? 

12 4 4 

7.6 Det skal holdes en dialog 
med ledelsen om penger som 
administrasjonen har satt av til 
elevlag og sosiale arrangementer 
i skolens strategiske plan.  

    

7.7 Elevrådsleder og 
økonomiansvarlig skal 
samarbeide med Stiftelsen Oslo 
katedralskole om pengene 
Elevrådet får tildelt fra Stiftelsen.  
 

    

Nytt punkt under § 7 Elevrådet behandler 
pengesøknader én gang hver 
termin. For å få søknaden 
behandlet, må den være utfylt 
etter malen for pengesøknader, 
og søknaden må være 
underskrevet.  
 
Forslagsstiller: Eline Wager, 
Milly Garde (m.f.?) 
 
 
Elevrådet behandler 
pengesøknader én gang hver 
termin, bortsett fra i hastesaker. 
For å få søknaden behandlet, må 
den være utfylt etter malen for 
pengesøknader, og søknaden må 
være underskrevet. 

17 
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Forslagsstiller: Mathilde Verne  
 
 

Arbeidsprogram for 2018  20 0 0 

 

 

  

Møtekritikk 

- Litt mye tid på unødvendige pauser 

- Vi burde gått gjennom regler helt på starten / skolering ; hvordan man stiller forslag 

- Vi burde gått gjennom hvor vi kan finne de forskjellige dokumentene for eksempel 

vedtekter 

- Flinke til å gå gjennom alle sakene 

- Det har vært mye mer effektivt i forhold til tidligere årsmøter 

- Det gikk litt raskt da deltakerne skulle stemme 
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