
 

 

 

Styremøte 28.08.2018 

Dato: 28.08.18 

Sted: Rektorrommet, Oslo Katedralskole 

Tid: 11.45 

 

Saksliste 

18/01 Godkjenning av innkalling og referat 

18/02 Valg av ordstyrer 

 

Sak 1: Fadderuken 

Sak 2: Nytt elevråd 

Sak 3: Psykisk helseuke 

Sak 4: Valg av skolekomite (Operasjon Dagsverk) 

Sak 5: Elevlagsoversikt 

 

Sak 1: Fadderuken 

Embla 2E, fadder ansvarlig, syns uka gikk bedre enn i fjor.  

Har fått inntrykk av at de nye elevene synes det var gøy. 

Ass. Rektor ønsker å vite hvordan de andre klassene i vg2 har planlagt aktiviteter i høsten, 

foreslår derfor å innkalle et møte rett før høstferien). 

Var litt vanskelig å få med alle elevene med å få dem med på ting. 

 

Sak 2: Nytt elevråd 



Valg av tillitsvalgt og vara. Trenger ikke å være tillitsvalgt permanent. Ønsker to stykker fra 

hver Vg1 klasse til neste elevrådmøte som får stemmerett. 

 

Elevrådsskolering tirsdag 16. sept, 9.30 - 11.15 i festsalen. Elinda Jørgensen, 

elevorganisasjonen snakker litt om hverandre. Før midttimen får EO lov til å snakke med 

elevrådet.  

 

Sak 4: Valg av Skolekomite (OD) 

Velge på torsdag i elevrådsmøte. Nora kommer og informerer. Trenger ikke fullt skolekomite 

allerede, men noen få som kan starte komiteen.  

 

Sak 3: Psykisk helse uke 

SMU arrangerte psykisk helse uke. I fjor var mange misfornøyde med opplegget. Ønsker i år: 

SMU har fortsatt overordnet ansvar. Elevrådet sender ut et Google Docs skjema i Katta 

Årboka hvor elever kan skrive egne ideer på hva de ønsker å ha. 

Sunniva Gylver blir innkalt. Ass. Rektor har fått 7000 kr på psykisk helse uka. 

 

Sak 5: Elevlagsoversikt 

Informere i elevrådet at det må være registrert for å være godkjent elevlag, ellers kan de ikke 

søke penger. Terje Bjøro har ansvar for elevlagene. 

 

Eventuelt 

Melde oss på aktiviteter i forbindelse med den Kulturelle skolesekken før 1. september? 

 

Møtekritikk 

 

Vennlig hilsen, 



Lene Xu 

Sekretær ved Oslo Katedralskole 2018 

sekretar2@elevradet.no 

lenexu01@hotmail.com 

40172589 
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