Til: Tillitsvalgte i elevrådet ved Oslo Katedralskole
Fra: Lene Xu
Dato: 30.08.18

Referat - 7. Elevrådsmøte 2018
Dato: 30.08.18
Sted: Festsalen, Oslo Katedralskole
Møtestart: 11.45

Oppmøte
B - Tillitsvalgt og vara til stede
T - Kun tillitsvalgt til stede
V - Kun vara til stede
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Sakliste
18/01 Godkjenning av innkalling og referat
18/02 Valg av ordstyrer

B

B

23/18 Valg av ny sekretær
24/18 Ny representant i venneforeninger
25/18 Operasjon Dagsverk
26/18 Valg av skolekomite
27/18 Fadderuken
Eline Wager begynner å snakke om oppgavene til de nye og gamle tillitsvalgte og varaer. Minner
om klassens time på onsdager og å sende inn kontaktinfo.
Hun informerer også kort om elevskolering, hvor elever, lærere og elevorganisasjonen skal være
på.

Sak 1: Valg av ny sekretær
Trenger to sekretærer i styret, og mangler en. Den nyvalgte kommer til å sitte som sekretær fra
høsten 2018 til sommeren 2019.

Informere om elevrådsmøter (neste: 13. sept) og styremøter.

Sak 2: Ny representant i venneforeningen
Filip 2D informerer om hva foreningen er og hva det innebærer å være representant der.

Sak 3: Operasjon Dagsverk
Nina fra OD informerer om hva OD er, årets prosjekt OD på Katta og skolekomiteer.
Årets bidrag går til Palestina. Svarer på spørsmål fra salen.

Sak 4: Valg av skolekomite
Velger ikke verv, men velger eventuelt flere til komiteen neste elevrådsmøtet.
Ønsker å være med i komiteen: Wala 2D, Elise 2C, Alessandra 1B, Selma 2D, Hedda 1A, Astrid
1C og Jennifer 1C.

Sak 5: Fadderuken
Embla informere Vg1 om å skrive tilbakemelding på Facebook om hva de syns om fadderuken.
Legge til de nye tillitsvalgene og varaene på Facebook slik at de kan stille spørsmål til Eline hvis
det er noe spørsmål.

Eventuelt
-

Pleier å få 100 000 kr til å fikse hærverk på skolen. Nå får vi mest sannsynlig en god del
penger for dette skoleåret. Endret regel om søknader om penger, blir ikke behandlet før
etter høstferien.

-

18. oktober blir det pengebehandling av elevlagssøknader

Møtekritikk

Vennlig hilsen,
Lene Xu
Sekretær 2 ved Oslo Katedralskole 2018
sekretar2@elevradet.no
lene1412@osloskolen.no

