
Referat frå elevrådsmøtet 28.10.16 

 

Til stades: Julianne, Christopher, Siv, Mika, Ingemann, Vibeke, Vetle, Nora, Simen,  

                Ine og Mieke(for André) 

 

 

 

Gjennomgang av plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt 

psykososialt miljø 

- Vart teke opp på møte i september. Minner om planen og kva for rutiner ein 

skal følgje. 

 

 

Budsjett for neste kalenderår. 

- Klokke på veggen i skulegården 

- Større klatrestativ 

- Utvide nettet på ballbingen til den 2. kortsida også 

 

Ymse 

- Kommunen har fått pengar til å kjøpe eit refleksprodukt til kvar elev. 

Elevrådet foreslår: bånd til å ha rundt armen med små lys i, mjuk 

refleksbrikke eller refleksfigur til å ha bak på sekken. 

- Forslag frå elevar i SMU/SU: Kutte 5 min. frå kvar av dei små friminutta 

og legge dei til matfri slik at det blir 2x10 min. og 1x40 min. til matfri.  

Alle elevane i elevrådet gjekk inn for dette forslaget. 

 

 

 

Saker frå klassene frå sist møte 

  -større klatrestativ – rektor har fått saka,  

 -større sykkelområde – blir som nå, 

                 -basketstativ – Toke fortel at stativet utafor 5./6.klasse får nytt nett og   

                 blir flytta lengre ned,  

-ikkje mobilfri skule – dette er vedteke i kommunestyret og det har blitt   

 varsla fleire gonger. 

-toastjern i klasserommet – dette må dei ta opp med foreldra, det er   

 toastjern i  kantina,  

-betre kvalitet på vatnet i kranen på klasserommet – det smaker vondt –  



 rektor har sendt denne saka vidare til teknisk 

-ynskjer gratis gradskive og passar i 8.klasse – dette er innført nå. 

-få stramma nettet ved ballbingen – nettet som er der er feil og nytt vil bli  

 hengt opp – tekninsk ventar på lift for å utføre arbeidet,  

-å få drift på kortautomaten i kantina – Anne på kultur arbeider med saka,  

-betre vasking av klasserommet – saka er sendt vidare til teknisk. Fint om 

det kan førast opp når det ikkje er godt nok vaska,  

-nye innebandykøller – er kome på plass og er i bruk 

-betre temperatur i klasserommet – gje beskjed når det er for kaldt eller 

 varmt, så kan ein få gjett beskjed til teknisk 

 

Saker frå klassene 

Saker frå 5.klasse: eplemost i kantina, frukt på slutten av onsdagen. 

Saker frå 6.klasse: like høge pultar og stolar, lengre friminutt på onsdagar, leksefri  

                            på onsdag sidan det er så lang onsdag, mange gamle og slitte 

                            lærebøker – ynskjer seg nye som også er oppdaterte. 

Saker frå 7.klasse: leksefri på onsdagar 

Saker frå 8.klasse: ynskjer til kantina – stor iste, byggrynsgrøt, stor litago 

                            Skuletur 1 gang pr.mnd, kopp til kvar elev i klasserommet,  

                            salatbar i kantina 1 gong pr. veke, stille klokka – den ringjer 4  

                            min. for tidleg. 

Saker frå 9.klasse: dårleg vaska i gymsalen, sukker til te i kantina, misnøgde med 

                             klassebilda – foreslår og bruke ARIEL – foto 

Saker frå 10.klasse: Musikk og KUH delinga – kan KUH delast mot eit anna fag,  

                              PC-ordning der dei kan ta med maskinene sine heim, mindre  

                              lekser, vil gjerne at lærarane bruker dato istadenfor  

                             vekenummer, låse opp gangen om morgonen når det er kaldt  

                             ute. 

 

 

 

Edel Johanne Valle 

Referent og kontaktlærar elevråd 


