
 

 

 

 

Referat 9. Elevrådsmøte 2018 

 

Dato: 27.09.18 

Sted: Aulaen, Oslo Katedralskole 

Tid: 11.45 

 

 

Oppmøte  

B - Tillitsvalgt og vara til stede  

T - Kun tillitsvalgt til stede 

V - Kun vara til stede 

 

 

Saksliste 

 

18/01 Godkjenning av innkalling og referat 

18/02 Valg av ordstyrer 

 

34/18 Kontaktinformasjon 

 

Klasse 1 2 3 

STA V V B 

STB T  
 

STC T B T 

STD T T  

STE B T T 

STF T T 
 

STG B 
 

 



 

 

 

35/18 Operasjon Dagsverk 

36/18 Psykisk helseuke 

37/18 Skolehelsetjenesten 

 

 

Sak 1: Skolehelsetjenesten 

Helsesøster informerer om skolehelsetjenesten, og den nye elevterapeuten, Are (som er 

sykmeldt). Hun er på skolen på mandager, onsdager og fredager. Are er på skolen kun på 

onsdager. Hun sitter i 4. etasje, Are i 412.  

De har mye fokus på helse, og samarbeider med elevrådet når det gjelder psykisk helse uke 

osv. I år er temaet raushet, og det blir stands under uka.  

Vesterdalsreklameskole 

- En elev (Kaia) stiller som representant til vesterdalsmøte i morgen mellom kl. 11 og 

12.  

Hun svarer på spørsmål fra elever. 

 

Sak 2: Psykisk Helseuke 

Uka etter høstferien. Skoleutvalget har planlagt psykisk helseuke. Wala 2D informerer om 

uka. 

Plan: 

Mandag – komiteen står ved inngangen og velkomne elever. Midttimen: Kahoot tema: 

raushet. Trenger spørsmål til kahooten. Premie blir til de fem første: gratis dagens lunsj eller 

sjokoladeplater. 

Tirsdag – stands i kantinen 

Onsdag – obligatorisk foredrag for vg1 og vg2 med Sunniva Gylver. Kaffe og te i kantine 

midttimen. 

Torsdag – gratis lunsj. 

Fredag – stands 

Sender ut ark der de tilstede skriver spørsmål til kahooten. 

 



 

 

 

Sak 3: Operasjon Dagsverk 

Har valgt ansvarlige innad i komiteen. Har begynt å planlegge internasjonal uken, 

visualiseringsleker. Tillitsvalgte må huske å informere klassen om å søke jobb (operasjon 

dagsverk: 1. november).  

 

Sak 4: Kontaktinformasjon 

Ber de (tillitsvalgte og vara) som ikke er med i Facebook gruppa og chatten om å si ifra til 

Eline. 

 

 

Eventuelt 

- Ønske om skolegenser 

- Panteboks i 4. etasje 

- Flere korktavler  

- Eline minner om skolering (16. oktober) 

- For lave og smale sykkelstativer utenfor skolen 

- Guttetoalett i 4. etasje kan ikke lukkes igjen 

 

Møtekritikk 

 

Vennlig hilsen, 

Elevradet ved OKS’18 

 

Vennlig hilsen, 

Lene Xu 

Sekretær ved Oslo Katedralskole 2018 

sekretar2@elevradet.no 

lene1412@osloskolen.no 

40172589 
 

 


