
Referat fra elevrådsmøte 

Møtenummer:   03/2022 

Dato:    15.03.2022 

Tid:    11:30-12:10 

Sted:    Storsalen 

 

Forfall: Forfall ikke registrert, komplikasjoner hadde oppstått. 

Til stede: Øvrige klasser og elevrådsstyret. 

 

Saksliste 
11/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referatet er godkjent uten innvendinger 

  

12/22 Godkjenning av innkalling 

 Innkallingen er godkjent uten innvendinger 

 

13/22 Valg av ordstyrer og referent 

 Ole Sven Ulrich Dornhauer er valgt som ordstyrer 

 Tommy Ly Hoang er valgt som referent 

 

14/22 Operasjons Dagsverk 

Skolekomitéen har ansvaret for å planlegge og organisere Operasjons Dagsverk. Komitéen 

skal blant annet planlegge Internasjonal Uke, lage opplegg til de som ikke jobber og samle 

opp pengene tjent. Elever som er interessert til å bli med på å organisere Operasjons 

Dagsverk kan sende en en teams melding til Nea Ekre Dalsegg, styrets komitéansvarlig.  

 

15/22 Elevtinget 

Leder, nestleder og SoMe-ansvarlig skulle orientere elevrådet om hendelser og saker gitt til 

Elevtinget. Saken blir satt til eventuelt grunnet sykdom og forfall. 



 

16/22 Innovasjonscamp 

Nestleder, personen ansvarlig for saken, var ikke til stede. Saken er satt til eventuelt.  

 

17/22 Saker fra klassene 

Ingen saker var stilt frem på møtet.  

 

Eventuelt 

a. Eksamen 

Lederen av Vestfold og Telemark ungdomsrådet sender ut en undersøkelse som handler 

om hva ungdommene mener om å ha mappevurdering som en alternativ for eksamen. 

Denne undersøkelsen kan bli funnet på skolen sin teams eller gjennom koblingen her. 

 

b. Mangfoldskomité  

Styret har arbeidet med å sette opp en Mangfoldskomité som skal være med på å 

forebygge homofobi, rasisme og andre former for diskriminasjon. Komitéen skal påvirke 

ved å invitere minoritetsgrupper til skolen, der foredrag og læring foretas. Elever som 

viser videre interesse kan kontakte Ole Sven Ulrich Dornhauer, styrets leder. 

 

c. Innovasjonscamp 

Nestleder skal orientere elevrådet om innovasjonscamp  

 

d. Elevtinget 

Leder, nestleder og SoMe-ansvarlig skal orientere elevrådet om hendelser og saker gitt til 

Elevtinget. 

 

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. 

 

Vennligst hilsen 

 

Tommy Ly Hoang 

Vara-sekretær 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT6lS-MoiD9IMa9_MlC4H04BbxeSe7JIUqGYgYNdY0Ho2Z1w/viewform


 


