
 

 

 

 

Referat – elevrådsmøte 

Til   Elevrådet 

Kopi til  - 

Fra   Erling Feet Nesset 

Dato   08.02.2017   

1. Deaf Aid 

Deaf Aid komiteen er til nå valgt hele komiteen ved starten av skoleåret. Nå vil 

komiteen velge leder og nestleder på slutten av skoleåret, og resten av komiteen som 

før. Dette er for at det skal bli mer kontinuitet, og at deaf aid dagen ikke skal komme 

like brått på som før. 

2. OD- Sak 

Nydalen vgs. har ikke OD (operasjon dagsverk), men siden vi er medlem av EO 

(elevorganisasjonen) har vi fortsatt mulighet til å være med på å avgjøre hva slags 

prosjekt OD skal gå til neste skoleår. Dette avgjøres på elevtinget. Derfor vil 

elevrådsleder vite hvilken sak elevrådet mener at OD skal gå til. Det er tre kandidater: 

 Fra Utvinning til Utdanning 

o Grunnet oljeutvinning i Nigeria er det blitt forurensning, og dette har 

hindret barn i å gå på skole.  

 Strømmestiftelsen 

o Forhindre barnearbeid i myanmar 

 Caritas Norge 

o Mange barn i DR Kongo får ikke utdanning. Caritas vil gi unge 

utdanning, slik at de kan komme ut av fattigdom, forhindreovergrep, og 

gjøre DR Kongo til et bedre sted 

Informasjonen om kandidatene ligger i facebookgruppa. 

Representantene skal ha avstemning i klassene, og komme med tall på hvor mange i 

klassen som stemte på hva. Den som får flest stemme 

3. Saker fra klassene 

Sak: For svakt trykk i vannfontenene 

Respons: Skal ta det videre 

Sak: Må stå for langt unna i dusjen  

Respons: Skal ta det videre 

Sak: Biblioteket og basene oppe lengre 

Respons: Biblioteket er ikke en del av skolen, tyveri er grunnen til at det ikke er oppe i 

basene. Fellesarealene kan brukes. 



 

 

 

 

Sak: Stolene er for harde 

Respons: For dyrt å bytte 

Sak: Dårlig luft 

Respons: Styret skal se hvordan det ligger an 

Sak: Informasjon om når styrkerommet blir brukt i undervisningen 

Respons: Sjekker om det går 

Sak: Ikke ventilasjon i styrkerommet før 8:00 

Respons: Skal sjekke 

Sak: Lærere bruker ikke it’s learning kalenderen 

Respons: Tar det videre 

Kantinesaker: 

Mer hjemmelagd i kantina  

Mer vegetariansk, vegansk og laktosefritt utvalg. 

 

     

Sign.         Sign. 

Elevrådsleder,        Sekretær,   

Saida Tufa        Erling Nesset 


