Referat fra Elevrådsmøte 07.09.2017
Referent: Ayoub Zannachi 1STC
Ordstyrer: Saida Tufa
Merknad: 3 elevrådsrepresentanter har ikke medlemskap i Facebook-gruppa der referat
legges ut.
_____________________
Første sak – Uke 41, Psykisk helseuke

Assisterende rektor Grethe innleder om verdensdagen for psykisk helse.
Uken starter mandag 9 oktober. Det er dagen vi kommer tilbake fra høstferie. T-skjorter.
Klassene instrueres til et felles program i klassens time. Dette opplegget legges opp av Saida
Tufa, og evt. Simon Thingnes og Jonathan Geist.
Man skal i klassens time trekke f.eks. en hemmelig venn, og man skal være litt hyggeligere
mot denne personen. På fredag så røpes det hvem man har som hemmelig venn. Ass. Rektor
har gjennomført dette med lærerne, og det var veldig vellykket.
Årets klassekompis – en «pris» en hyggelig person i klassen får. Utdelingen av prisen skjer på
fredag, og da får man kinobillett.

«Helsesista» holder foredrag i auditoriet (tirsdag).

Onsdagen er det fagdag, og det er vanskelig å arrangere noe fordi mange er ute av bygget,
men Y-linjene får Yoga-tilbud.
Torsdag: Fotoutstilling og dans. Verksted for bra-kort1. Etter lunsj er det foredrag av UngArena.

Fredag: Fruktutdeling. Midttimen utdeles Klassekompis-prisen.

Ingen spørsmål stilt.

1

Et kort man skriver noe positivt på, og deler ut til elever på fredag morgen.

_____________________
Andre sak – Introduksjon av Hallgeir, den nye miljøarbeideren på Nydalen vgs.

Korte punkt:
-28 år
-Bachelor i kroppsøving
-Master i psykologi

Er der for elevene, og kan samtale med han. Han er pålagt en taushetsplikt.

Spørsmål fra Saida: referent oppfattet ikke.

_____________________
Tredje sak – Valg
Elevrådsstyret består av en person: leder. Følgende verv er åpne for søknader:

-

Nestleder

-

Sekretær

-

Turneringsansvarlig

-

Styremedlemmer (HO/HH/ST/Sesam)

-

Verneombud

Alle kan stille, både fra og utenfor elevrådet.

Ingen spørsmål stilt.

_____________________
Fjerde sak – EO-fondet

EO-fondet er åpnet. Man kan søke om penger fra dette fondet (opptil 30.000 kr) for å bruke
på skolen. Hvis noen elever har et ønske om noe nytt på skolen er dette et fond man kan søke
fra. Elevrådet bes ta med dette tilbake til klassene sine og ta i mot ønsker.

_____________________
Femte sak – Elevrådsskolering

Melinda Jørgensen, evt. Andre medlemmer i FS kommer tirsdag første time for å skolere.

Spørsmål:
Er det obligatorisk for Tv og Vtv?
-

Ja, vara og tillitsvalgt har møteplikt.

_____________________
Sjette sak – Navnendring
Elevrådsleder foreslår om å endre navn fra verneombud til EO og -rettighetsansvarlig.

Valg:
For-Imot-Avholdende
24-0-0

Enstemmig vedtatt. Dette betyr at vervet heter EO og -rettighetsansvarlig.

_____________________
Eventuelt
-

Kantinens hygiene er ikke god nok. Maten man får i kantina, kan man ikke levere hvis
man finner et hår i maten. Man får ikke pengene tilbake, og at man blir tilbudt å få ny
mat.

-

Forespørsel fra klasse 1STE om å bruke gymsalen når det er ledig.

-

Guttegarderobenes låsekroker er bøyde. Dette gjør at man ikke kan bruke lås i
garderoben. Herrer 3

-

I garderobe Herrer 2 og Herrer 1 er det begge en dusj som ikke fungerer.

-

Det er veldig kalt på skolen.
o Umiddelbart svar: si ifra til læreren, og læreren varsler vaktmester.

-

I møteinnkalling, så ble fadderordningen tatt opp, men ikke på selve møtet. Man tar
det på neste møte (nærmere beskjed).

_____________________

Avslutningsvis

Møtet avsluttes med en navne- og klasserunde.
Det kommer til å bli tatt fravær utover. En representant har møteplikt. Konsekvens blir
å stemme frem ny representant. Vara har møteplikt om tillitsvalgt ikke kan komme.

Man blir innkalt til møte på torsdager. Elevrådsleder ble informert om at
helsefagarbeidere har praksis på torsdag og fredag.

Møtet heves av Elevrådsleder klokken 12.27.

Referat slutt.

