
Referat fra elevrådsmøte 
Møtenummer: 13/2022 

Dato:   06.12.2022 

Tid:   11:30 – 12:00 

Sted:   Lillesalen 

 

Til stede: 1MDA, 1MDB (DANS), 1MDB (DRAMA), 2MDA, 1SSA, 1SSB, 1SSC, 2SSA, 2SSC, 

  1STD, 1STG, 1STH, 2STB, 2STC, 2STD, 2STE, 2STG, 2STH, 3STD, 3STE, 3STG, 

  3STH. 

Forfall:  Øvrig elevråd, Ole Sven Ulrich Dornhauer og Ann Kristin Kise  

 

Saksliste 
Mathias Emanuel Aas er valgt som ordstyrer 

53/22 Godkjenning av innkalling 

 Godkjent uten innvendinger 

54/22 Godkjenning av referat 

 Godkjent uten innvendinger 

55/22 SU/SMU 

Styret orienterte rådet om hva som skjedde på skolemiljøutvalg-møtet. Referatet fra dette 

 møtet kan bli funnet her 

56/22 Årsmøte 

Elevrådets viktigste møte er årsmøtet. Dette møtet foregår hvert skoleår mellom starten av 

desember og slutten av januar. Det skal komme ut en første innkalling rundt 16. desember 

hvor det kommer informasjon om dagsorden og saker som skal bli tatt opp i møtet. Årsmøtet 

vil ta opp en dag og fraværet er gyldig. Mer info står i elevrådets vedtekter på §6 og 

elevrådet sitt teams.  

  



Hva skjer i årsmøtet? 

• Gjenvalg av elevrådsstyre 

• Revidering av vedtekter 

• Behandling av økonomi 

• Danningen av arbeidsprogram. 

  

3STE: Hvor skal jeg finne informasjon om de ulike vervene 

 Du kan finne grunnleggende informasjon i § 4.1.2 i vedtektene.   

  

2STE: Hva skal valgkomitéen arbeide med? 

Valgkomitéen skal jobbe med å finne elever som er egnet for hvert enkelt verv. Før årsmøte 

så skal de intervjue elever både innenfor og utenfor elevrådet for å få en oversikt på 

kandidater til det nye styret. Valgkomitéen skal da legge fram denne innstillingen på årsmøte 

som går gjennom dersom det er ingen som benker mot innstillingen.  

V1 

Forslag 1:  

Valgkomitéen skal bestå av Phyu Sin Pwint Myat, Bastian Dukefoss Berbom, Ann 

Kristin Kise og Ole Sven Ulrich Dornhauer 

 

57/22 Ruskomité 

 Det skulle foregå et valg på hvem som skulle være i ruskomitéen. Saken er satt til eventuelt 

fordi det er ingen klasser som har meldt ifra at de har tatt kontakt med klassen.  

 

58/22 Forslag til oppsettet av referater 

 Saken er satt til eventuelt på grunn av tidspress 

  



59/22 Hospitering 

På 7. og 8. Desember så skal det være hospitering for 10. Klassinger på skolen. Massimiliano 

Secchi har kommet med forslag på at elever skal holde et slags opplegg når 

hospiteringselevene har lunsj. Massi ønsker for at det skal være seks medlemmer. Det skal 

foregå et møte i morgen sammen med i midttimen hvor det drøftes videre.  

3STB: Vi kan ha Kahoot som opplegg. 

3STE: Vi kan ha Rebus-opplegg. 

3STB: Lete-lek hvor eleven skal lete rundt om i skolen for ulike gjenstander. 

V2 

 Forslag 1: 

Erle Listaul Haugen, Eva Klakegg, Maja Solerød og Tara Salih skal jobbe sammen med 

Massimiliano Secchi om hospiteringen 

 

60/12 Klassens saker 

a. 2STE: Fotballturnering i gymsalen som et sosialt arrangement. 

Styret vet om et tilbud om åpen gymsal som allerede er på plass, men det jobbes for en 

fast ordning hvor klasser da kan ordne turneringer.  

 

b. Victoria: Varmt vann nede, men kaldt oppe.  

Styret følger opp dette med vaktmester. 

 

c. 3STE: Pulter som har ulik høyde og stoler  

Styret følger opp dette med vaktmester. 

 

d.  3STE: Russestyret 500kr inngangsbillett, søker for annen billigere alternativ. 

Styret diskuterer en løsning på neste styremøte.  

  



Votering  

 V1  

Forslag 1:  

Valgkomitéen skal bestå av Phyu Sin Pwint Myat, Bastian Dukefoss Berbom, Ann 

Kristin Kise og Ole Sven Ulrich Dornhauer 

Enstemmig vedtatt  

 

 V2 

Forslag 1:  

Erle Listaul Haugen, Eva Klakegg, Maja Solerød og Tara Salih skal jobbe med Massi om 

hospitering 

  Enstemmig vedtatt 

  

Eventuelt 

a. Ruskomité 

Tillitselevene har ikke tatt dette opp på klassens time og konstitueringen av ruskomitéen må 

ta plass i neste elevrådsmøte.  

 

b. Forslag til oppsettet av referater 

Saken er satt til eventuelt på grunn av tidspress.  

 

Redaksjonell frihet 

Om det skulle forekomme feil i dokumentet, bes tillitsvalgte å ta kontakt med undertegnede senest 7 

dager etter referatet publiseres, for å vurdere eventuelle rettelser. Om det skjer rettelser, vil nytt 

referat være gjeldende. Elevrådsstyret har ifølge vedtektenes paragraf 4.4.1, redaksjonell frihet. 

 

Hilsen, 

Tommy Ly Hoang 



Vara-sekretær 


