
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til: Tillitsvalgte i elevrådet ved Oslo Katedralskole 

Fra: Lene Xu, Sekretær 

Dato: 13.09.18 

 

Referat - 8. Elevrådsmøte 2018 
 

Dato: 13.09.18 

Sted: Festsalen, Oslo Katedralskole 

Tid: 11.45 

 

Oppmøte 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tilllitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

 

 

 

Saksliste 

18/01 Godkjenning av innkalling og referat 

18/02 Valg av ordstyrer 

Klasse 1 2 3 

STA T T T 

STB B  V 

STC   B 

STD B T  

STE  B  

STF B B T 

STG  B  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28/18 Supplerende valg til skolekomite for Operasjon Dagsverk 

29/18 Innspill til psykisk helseuke 

30/18 Valg av sekretær 

31/18 Valg av driftsstyremedlemmer 

32/18 Valg av skolekomiteutvalg 

33/18 Kontaktinformasjon til tillitsvalgte og varaer 

 

 

Sak 1: Supplerende valg til skolekomite for Operasjon Dagsverk 

7 representanter sist gang. 2-3 elever på forrige OD møtet, hadde ikke meldt seg i komiteen på 

forhånd. De er nå en del av komiteen. 

 

Sak 2: Innspill til psykisk helseuke 

Uka etter høstferien.  

 

Sak 3: Valg av sekretær 

Margrethe 1D (tillitsvalgt for 1D) og Hedda 1A (tillitsvalgt for 1A) ønsker å stille som sekretær. 

 

Skriftlig valg resultat: 

1. omgang: Uavgjort 

2. omgang: Margrethe blir ny sekretær 

 

Sak 4: Valg av driftsstyremeldemmer 

 

Øverste nivået på en skole – ledelsen, politikere, og elevrepresentanter som sitter i styret  

Trenger to representanter til. 

- Kaia 2F & Milly 2E valgt til driftsstyret 

 

Sak 5: Valg av skolekomiteeutvalg 

Trenger en fra hvert trinn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. klasse: Alessandra 1B 

2. klasse: Wala 2D 

3. klasse: Eline 3A drar på det første, og finner en annen til neste gang. 

 

 

Eventuelt 

 

Elevrådsskolering 16.10.18 

- Mest sannsynlig i Festsalen 

- Ønsker at alle skal komme (får A fravær) 

 

UBM 11.10 og 16.10.18 

- Ungdommer fra ulike skoler, organisasjon og ungdomsråd kommer med ulike forslag 

som de vil endre i Oslo. Fremmer fem saker som byrådet må ta opp senere. 

- Eline videresender info på Mail om møtene 

- Skal sende to representanter: Kaia 2F ønsker å dra på møtet 

 

Pengesøknader – behandles 18.10.18 

- Sender søknader til økonomiansvarlig 

- Behandler søknader en gang i halvåret 

 

Venneforeningen – valg av representant 

- Helst fra 1.klasse, potensielt fra 2. klasse 

o Liana 1D 

- En-to ganger i halvåret 

Forslag til gave (fysiske gaver ikke mer enn 20 000kr) –  de fleste forslagene som er kommet inn 

er i forbindelse med treningsrommet 

 

Ønsker vinteraktivitetsdag  

- kan prøve å få til en halv dag 

- Slalom? Aking? Ski? 

 

Guttedoen i kjelleren trenger skillevegg mellom pissoar. 

Ønsker tørkepapir hos guttedoen.  

Papirene kommer til å bytte papirene ut med bedre håndtørkere. 

 

Styrkerom – vanskelig å trene der pga. ikke speil 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagvalg – sette geofag på fagvalglista 

 

 

Møtekritikk 

 

Vennlig hilsen, 

Elevradet ved OKS’18 

 

Vennlig hilsen, 

Lene Xu 

Sekretær 2 ved Oslo Katedralskole 2018 

sekretar2@elevradet.no 

lene1412@osloskolen.no 

40 17 25 89 
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