
Referat frå elevrådsmøtet 13.01.17 

 

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

                Simen, Ine og André  

                 

             

 

Resultat frå elevundersøkinga blir lagt fram 

Gjennomført i 7. og 10.klasse i år.  5 er maks 

 Trivsel →snitt over 4 

 Motivasjon/lyst→mellom 3,5 og 4 

 Heim/skule→over  4 

 Støtte frå lærar→ over 4 

 Arbeidsforhold og læring→ mellom 3 og 4 

 Vurdering og læring→ mellom 3,5 og 4 

 Medverknad→ mellom 3 og 3,5 

 Reglar på skulen→ rundt 4 

 Trygt mljø→ mellom 4 og 5 

 Utdannings-og yrkesrådgjeving→ 4,1 

 Lesing→ mellom 3,5 og 4 

 

Budsjett og handlingsprogram for 2017 

 Klokke ute på veggen er bestilt og kjem snart. 

 Gjennomgang av vedteke budsjett og handlingsprogram for eining 
skule  
 
 

Elevrådskassa 

       Elevrådet har 10.000,- kr. som dei kan bruke  

       Elevrådsrepresentantane ber om innspel frå klassene, og vi tek det opp på  

       neste elevrådsmøte som er 27.februar. 

 

Saker frå klassene 

Saker frå 5.klasse: - nye skuleballer inne og ute,-Bend-it smoothie i kantina, 

                            -skulePC til alle elevane,- nye høgtalarar i 5.klasse rommet, 

                            -klokke i musikkrommet,-ny såpe på doene og det er tomt  

                             på nokre klasserom,-nye farger i fargeskrina,-døra til  



                             fleirbrukshuset må det brukes stopper på for at den skal stå oppe  

                              i matfri 

Saker frå 6.klasse: - ikkje låse klasserommet,- stramme nettet ved fotballbingen  

                              oppe, -få fleire baller og ta dei med inn etter friminutt,-ynskjer  

                             7.klasse rommet neste skuleår  

Saker frå 7.klasse:  Ingen saker 

Saker frå 8.klasse: -Tine milkshake(jordbær,sjokolade og banan),-varmmat disk i  

                              kantina,-taco og pizzasnurrer oftare i kantina, oftare gratis  

                             fruktsalat o. l. i kantina,- ikkje mobilfri skule,-vere inne i  

                             friminutta når det er dårleg vær,- tydelegare beskjed ved  

                             advarsler og informere om anmerkninger,- ungdomsskulen får  

                             besøke mellomtrinnet  

Saker frå 9.klasse: -stor litago i kantina(teke opp før)  

Saker frå 10.klasse: -inne i friminutta,-låst ballkasse ute(vakta låser opp),  

                               

                              

 

 

 

Edel Johanne Valle 

Referent og kontaktlærar elevråd 


