
Referat frå elevrådsmøte fredag 7. september 2018 

 

Til stades: Thea Marie Gaastjønn Tveit, Hans Magne Skårdal Hagen, Ånund Tveit, Frida 

Brekke, Julianne Homme, Stian Almelien Lauvdal, Lars Brynjulf Nordbø, Madeleine Holte 

Skaali, Emilia Johansen Tarraldsen, Johannes Fjalestad Grundt, Sondre Trontveit Nes og 

Vibeke Homme. 

 

Val av leiar, nestleiar og SU-representant frå elevrådet. 

- Lars Brynjulf vart vald som elevrådsleiar frå ungdomstrinnet 

- Frida vart vald som nestleiar frå mellomtrinnet 

- Julianne vart vald som SU-representant frå elevrådet, med Stian som vara. 

 

Saker frå klassene: 

5. klasse: Ingen saker 

6. klasse: Ynskjer nye fotballar og stikkballar. Dei ynskjer òg nye volleyballballar som kan 

nyttast til blautkake. → Toke skal sjå på saka. 

7. klasse: Ynskjer den gamle ordninga der heile storskulen har tilgang til ballbingen i alle 

friminutta.  → Dette er ei prøveordning, og det er ikkje mogleg å endre denne 

nå. 

  Ynskjer klokke på klasserommet. → Denne er bestilt. 

 Det er kaos med ballane som vert brukt ute i friminutta. Ballar tas med inn i 

klasseromma til ulike klasser. Da har ikkje alle tilgang til dei. Det bør bli meir 

orden i ballar og andre uteleiker. Kva skjedde med ballkassa? → Toke er på 

saka. 

 Det bør vere ei klokke med inngangen ved mellomtrinnet. →Saka er sendt 

vidare til rektor. 



 7. klasse meiner at dødballbanen bør målast opp på nytt. → Toke er informert 

om saka.  

 7. klasse lurer på om det er lov å køyre hoverboard (sjølvbalanserande 

køyretøy) på skulen.  → Dette er tatt opp med rektor, men er ei sak som må 

opp i FAU. 

 Det er dårleg leidning til høgtalarane i klasserommet. Ynskjer ny.  

8. klasse: Ingen saker til elevrådet 

9. klasse: Ynskjer som 7. klasse at heile storskulen kan nytte ballbingen i alle friminutta. 

→ Dette er ei prøveordning, og det er ikkje mogleg å endre denne nå. 

10. klasse: Ynskjer å flytte lydanlegget til 10. klasserommet. →Dette er tatt opp med 

rektor som vil sjå på saka. 

  

Per Trygve Fossli Løyte 

Referent og kontaktlærar elevråd 


