
Referat frå elevrådsmøtet 01.12.16 

 

Til stades: Julianne, Thomas, Siv, Mika, Emilia, Christina, Vibeke, Vetle, Nora og  

                Simen (10.kl. hadde tentamen) 

             

 

 

Gjennomgang av plan for brukermedverknad  

- Planen vart gjennomgått og kommentert 

 

Oppsummering sosiogram 

            -Kontaktlærarane har gjennomført dette i løpet av september.  Her ser ein  
             at det er eit bra miljø på skulen og alle har nokon å vere med.  
             Det har vore 3 elevsaker og to av dei er allereie lukka og den tredje blir  
             lukka snart. 
 

 

Saker frå klassene frå sist møte 

  -  Eplemost i kantina, stor iste, bygggrynsgrøt, stor litago og salatbar  i 

   kantina 1 gong pr.mnd., sukker til te i kantina →sakene er sendt til  

   kantineansvarleg Solveig 

- ringeklokka er stilt→ ringer på tida nå. 

- kopp til kvar elev i klassa → må ordnast i klassane 

- gamle og slitte lærebøker → rektor seier at dette skal vi sjå på til neste  

  skuleår. 

- dårleg i vaska i gymsalen → bruk moppen 

- Pc- ordning i 10.klasse, ta maskinane med heim → rektor har informert  

   elevane om at dette ikkje er aktuelt. 

- Prøveordning med at elevane kan vere inne i gangane før skulen om  

  morgonen → blir trekt inn ved uro. 

-Elevane vil at lærarane skal bruke datoar istadenfor vekenummer på  

 lekseplanar o.l.→ lærarane er positive til det. 

-Elevane er misnøgde med klassebileta frå Fovea og føreslår å bruke 

ARIEL foto→ Marit og Reidun ser på saka 

-Elevane ynskjer leksefri til torsdagane grunna lang dag på onsdagane→ 

saka har vore oppe på lagmøte på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet og utfrå det har 

rektor teke denne avgjerda: Mellomtrinnet har leksefri til torsdagar, medan 

ungdomstrinnet held fram med lekser til torsdagane.  Lekseplanen til u-trinnet har 



vekelekser og dei kan sjølv disponere når dei vil gjere leksene. Dette er også krav dei 

vil møte på vidaregåande skule.  

 

 

Saker frå klassene 

Saker frå 5.klasse: Ingen saker 

Saker frå 6.klasse: Ynskjer Bend-it smoothie i kantina 

                            Betre og fleire fotballar 

                            Ynskjer at klasserommet skal stå opent slim at dei kan kome inn  

                            etter timar i spesialrom 

                            Ynskjer å få regulert varmen i klasserommet(gjeld også 5.klasse) 

Saker frå 7.klasse: Ingen saker 

Saker frå 8.klasse: Ingen saker 

Saker frå 9.klasse:  Misnøgde med bileta frå Fovea – dette er tatt vidare  allereie 

Saker frå 10.klasse: Ikkje tilstades 

                               

                              

Avslutta med ein hyggeleg jolelunsj  

 

 

Edel Johanne Valle 

Referent og kontaktlærar elevråd 


