
Elevrådsmøte 1. desember 2022 

Grimstad ungdomsskole  

 

Til stede: Alle uten 8E 

 

Saker fra medvirkningsgruppemøte:  

 LAN – vil gjerne arrangere på nytt, men da trenger Herman støtte fra FAU + nok 

vakter. Dersom det blir nok vakter kan det åpnes for flere aktiviteter 

 Ønsker å åpne for flere aktiviteter etter skolen for eksempel disco i gymsalen 

(Herman) 

 Temperaturen har blitt senket til 19 grader: elevene har fått beskjed om å kle seg 

godt. Er dette den beste løsningen.  

 Skolen jobber mot å bli en dysleksivennlig skole + hvordan skolen kan hjelpe elevene 

til å bli bedre til å lese 

 Elevene ønsker seg en fast bibliotekar på biblioteket 

 Ny modul – rektor ønsker å få en ny modul i tilknytning til bygget, brakker – med for 

eksempel flere toaletter 

 Design og redesign ønsker å finne andre lokaler hvor de kan ha dette valgfaget. For 

eksempel dagsenteret i Vossbakke 

 

BUK: saksliste – ikke lagt ut enda 

 

Elevsaker:  

 Temauke – Mange ønsker seg ei temauke etter jul. Elever må ta initiativ 

 Brusmaskin i kantina – dette kan ikke dessverre ikke skolen tillate fordi det er bla 

usunt. 

 Bardisken i kantina må vaskes bedre, eller rekkverket ut mot vinduet. Det er ekkelt.  

 Elevene oppfordres til å dusje etter gymmen 

 Ordenselevene må ta ansvaret sitt: Hvordan kan vi sammen holde klasserommene 

ryddige. Lærerne må følge opp ryddinga bedre i klasseromma.  

 Mindre lekser generelt – det er for mye 

 Mer speil i garderobene – i begge garderobene.  

 Kamera ved sykkelstativene? Hadde dette vært mulig. Det er mye tyverier der, bla av 

sykkelhjul 

 Aktivitetsdag eller uke til våren. Dette er noe vi kan få til, med bla turneringer. Elevene 

ønsker dette veldig.  



 Flere baller- det ligger baller i søppelrommet mener elevene. Kan vaktmesteren gi 

beskjed hvilken dag i måneden han henter ballene fra taket? Ole Andreas hører med 

vaktmesteren 

 Elevene ønsker seg klasseballer. Det må stå tydelig navn på ballen hvilken klasse den 

tilhører.  

 Språkklassene må skjerpe seg. Når elevene kommer tilbake til klassen sin etter at det 

har vært språkklasser der så er ting og tang tatt ut av sekkene.  

 Skolemerch – skolegensere eller joggesett. Hvordan kan vi få til det? Noen må ta tak i 

det – for eksempel ALF? Eller noen valgfag. Skoledress.no  

 Billigere mat i kantina – isteen er for dyr og elevene mener at flere hadde kjøpt om 

den var billigere. Eller i alle fall den sukkerfrie teen kan være billigere.  

 Mer variert varmmat: Elevene tror Irene er åpen for forslag, men her må elevene ta 

kontakt med Irene selv.  

 Søppelkasser i klasserommene: Så kan elevene ta med søpla ut i gangen og sette den 

der.  

 Lærere bør heller ikke drikke brus på skolen 

 Ønsker å være i gymsalen i friminuttene; det er vanskelig å få til pga ressurser.  

 Elevene merker at det er færre lærere på skolen, færre miljøarbeidere og at det er 

veldig mye ulike vikarer ut og inn.  

 Dårlig ånde hos lærere – kaffeånde. Kan dere skjerpe dere. Tyggis eller pastiller hjelper 

 Elevene ønsker seg flere turdager. Bare være ute – uteskole for eksempel på 

Dømmesmoen. Ut av bygget. Kanskje bål, kanskje noe mer hyggelige turer. 

 Mikrobølgeovn i gangen – tar nok ikke lang tid før noen stikker en gaffel inn i den.  

 Ønsker seg flere grupperom – dette er et stort problem på skolen.  

 Klokkene i klasserommene mangler – for eksempel i naturfagsrommene, og/eller er 

ødelagt. Eleven ønsker seg klokker fordi de ikke kan bruke telefonene 

 Bruke Mindcraft mer i undervisningen – lærerne trenger mer opplæring. Eleven kan 

loggføre det de har gjort i løpet av timen 

 Julebordsavslutning for 10.trinn? Dette må tas med de foresatte. 

 Leksehjelp med lærere? Ikke så lett å få gjennomført pga lærernes arbeidstid 

 Arbeidsplanen bør være ute på fredagene!  

 8.trinn ønsker så gå inn i klassene til hverandre, men da må elevene oppføre seg.  

 Kulturdag – går i nasjonaldrakter, tar med nasjonalretter på skolen, der man ser 

mangfoldet blant elevene 

 Pridedag i løpet av våren 

 Mange klager på temperaturen i klasserommene. Det er kaldt. Kan kommunen 

spandere på noen tepper i hvert klasserom?  

 Kan kommunen fikse tunellen, det drypper vann fra taket og det samler seg vann i 

gropene der slik at det blir store dammer det er vanskelig å komme seg over. Dette 

gjelder særlig i inngangen fra skolen.  

 

 


