
Referat fra dagskurs med elevrådet 

Sted: Thon Hotell Slottsparken 

Til stede: James, Agri, Arad, Celina, Sofie, Sarah, Rashid, Ahmed, Michael, 

Noman, Moiz, Even, Ezra, Abdella, Erica, Said, Thien Le, Kjerstin Owren (fra 

12.30 til 13.30) 

Sak 1: Valg av driftstyre-representant 

Det skal velges en ny representant fra 9. trinn, som sitter 2 år i driftstyret. Dette 

er et lønnet verv, og det er ca. 2-3 møter i halvåret. Møtene skjer på skolen, ca. 

17.00 – 19.00.  

Alle i 9. trinn kan SØKE om å være representant. De som er interessert kan 

sende søknad til james.arnfinsen@osloskolen.no (han videresender til 

driftstyret). I søknaden må du skrive litt om hvem du er og hvorfor du ønsker å 

sitte i driftstyret.  

Sak 2: Valg av representanter til Ungdommens Bystyremøte (UBM) 

26. og 28. oktober er det UBM i Oslo Rådhus. 100 ungdommer skal møtes for å 

diskutere viktige saker. Elevrådet stemte over de 2 som skal dra. Arad og 

Noman fikk flest stemmer. Hvis en eller begge av disse er syke, drar Erica eller 

Agri.  

Sak 3: Opplæring i regi av Elevorganisasjonen 

Tirsdag 19. oktober er det kurs på Kuben VGS. Fra skolen vår drar: Sofie, Said, 

Agri, Abdella, Arad, Erica, Sarah, Ezra og Even. Elevene må reise uten lærer 

frem og tilbake.  

Sak 4: Foredrag av Kjerstin Owren 

Vi fikk besøk av Kjerstin Owren, som er mobbeombud. Vi diskuterte hva som 

skal til for å skape gode fellesskap. Vi snakket også om hva som menes med 

psykososialt, fordi det står i lovene at «elevene har krav på et godt psykososialt 

miljø» på skolen. Kjerstin kommer tilbake til Ellingsrud om en liten stund. Da 

fortsetter vi arbeidet.  

Sak 5: EO-fondet 

Det virker som det er stemning for å søke om 40 000 kroner, som deretter 

fordeles på alle klassene. Da blir det ca. 4444 kroner på hver klasse. Søknad må 

inn før 1. november!  

Skrevet av James  

mailto:james.arnfinsen@osloskolen.no

